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 .רעיּפסקעש ןופ עיפארגאיב עצרוק א

 -ַארד רעטסערנ ןוא ,רעטכיד רעשילננע רעטסערג רעד ,רעיּפסקעש םַאילליװ

 לעטרעטש רעד ןיא ,דנַאלגנַע ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ,טלעוו רעד ןופ רעקיטַאמ

 םיתב ילעב עמירא ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז .ןָאװא ךייט רעד ייּב דרָאפטַארטּפ

 ַא לוקס ןיא טנערעלעג טָאה רע ,גנודליּב ןייק ןעבעג טנעקעג טינ םהיא ןעבאה ןּוָא

 ןעװ .ןרעטלע ענייז ןעפלעה וצ ןעטייברא טזומעג ןַאד טָאה ןוא ,טייצ עצרוק רחעז

 הטארייהענ רעהירפ גידנעבאה ,ןאדנאל ףאנ קעווא רע זיא ןעסקאוועגפיוא זיא רע

 דָאז ,ןָאדנָאל ןיא .רהָאי טכא טימ םהיא ראפ ןעוועג רעטלע זיא עכלעוו לעדיימ א

 רע סָאװ טימ רעד ערעיראק ענייז ןעגנאפעגנָא רע טאה ,רעקיּפארנָאיּכ ענייז ןענ

 ןעמוק ןענעלפ עכלטוו טייל-לעטנעשזחד ןּוא ןעדרָאל ןופ דרעפ איד ןעטלאהעגוצ טאה

 רעד ףױא ןעניישרע טַנעלּפ רע סאוו טימ רעד רעדָא ,ןעננולעטשרָאּפ איד ןעהעז

 ןערעוו וצ טנאקעב ןעגנַאפעגנָא רלאב רעבָא טָאה רע .ןָאזרעּפ עמוטש סלא ענהיב

 -רעפ וצ ןעננאפעגנָא טאה ןוא ,רָאיטקא ןוא רעביירש סלא ןערָאיטקא איד ןעשיווצ

 עג רע טאה רהָאי גיצנַאװצ ןוא ןיינ ןעווענ טלא זיא רע ןעוו .דלענ רהעמ ןענעיד

 טכאמעגנא טאה עכלעו ייפינָאדא ןוא סונעוו,, קרעװ עסיורג עטשרע ןייז ןעבירש

 טאה רעהכאנ .טכאמעג טמהירעב דלאב םהיא טַאה ןוא ,דנאלגנע ןיא םערוטש א

 עקרעוו-רעטאעהט ערעדנא ןוא ,ןעידעמָאק ,ןעמארד ןעכאמוצ רעּביא ןעננאפעגנָא רע

 -ּברעטשנוא ,עטמהירעב-טלעוו ענייז ןעביירש וצ ןעננאפעגנא רע טאה ךילדנע ןוא

 ,רעטאעהט ןיא רעדלאה-רעש א ןערָאװענ זיא ,עקרעוו עכילפערטרעביאנוא ןוא עכיל

 דנאלגנע ץנאג רעביא ןערָאװעג טמהירעב זיא ןוא ,דנאל טימ טלעדנאהענ טאה

 --.רעטכיד רעטסקראטש-שיטאמאדד ןוא ,רעטסכייר-נעקנאדעג רעטסערנ רעד םלא

 גיצפופ ןוא ייווצ ןופ רעטלא ןיא טדָאטש-סטרוּבעג ןייז ןיא ןעברָאטשעג זיא רע

 ךילטיצ א ןוא ,רעטכעט ייווצ ןעזָאלענרעביא טאה ןוא ,רהָאי גיצפופ ןוא ןייא רעדא

 .רלעג עמוס עסיורג



 .קאליאש וצ ערערראפ

 -נער ,קָאליַאש ןענעג ןעצעזוצסיוא סאוו ןעניפעג ןענעק רעזעל עשידיי עלעיפ

 - קארשי אנוש רעטנאנעגָאז רעד טאה קָאליאש ןופ רעטקאראח םעד ןיא סאד גירנעק

 : - םעד .ה .ד ,טהעג ןוא טהעטש רע איו ןעדיי םעד טלעטשעגסיורעה רעיּפסקעש

 = ןעדנעכאמ-רלעג ,םעניימעג םעד--,םהיא ןעטכארטעב לארשי יאנוש איד איוו ןעדיי

 - יעיל-עילימאפ ןייז ,ןעטרעדנָאזענבא רעקלעפ ערעדנא איד ןופ ,ןעגידירעכאמ-רעכאש

 1 .סיוא ףנוח א ןוא רוטאנ רעד ןופ איו קינטנעצָארּפ א זיא רעכלעוו ,ןעדיא ןעדנעב

 ןעלעװ ,רעזעל עכנאמ בוא רעבָא .טייקניטפיג ןוא ,טייקטאלג רעניטרא ןעננאלש
 . ןעק ןעמ טײװ איו ,רעיּפסקעש .תועט א יז ןעבאה ,יוזא ןעקנעד רעדא ,ןעקנעד

 -בייר איד ,טייקסיורנ--סעטסייג ןייז ,רעטקאראח ןייז .ןהעטשרעפ עקרעוו ענייז ןופ
 6 ,ןהעטשרעפ וצ ןעווענ גיהעפ סיוועג זיא ,עבעיל עסיורג ןייז ןוא ,רוטאנ ןייז ןופ טייק
 - סאוו טסיײנ רעליטש רעד ,ןעקור רענעגיובעגנייא רעד ואוו ןופ ןענאטשרעפ טאה ןוא

 . ףיז ןיא ,ענעסיברעפ איד ואוו ןופ ,טלעוו רעד ןיא ןיירעה ךיז טע'בנג ןוא ךיז טראש

 : -  =ןעריא םייב ךיז טמהענ טייקגינעהטרעטנוא ערטיכ ןענאז ןענעק טלאוו ךיא ,עצלָאטש

  ןעווענ זיא רע טינ ןוא ,ןהעטשרעפ טנעקעג סיווענ סע טאה ,ךיא גָאז ,רעיּפסקעש
  נאנאפ .ןעשרָאפוצסױא ךילדנירג ענהא ,ןעצראוושרעפ וצ ,ןעממאדרעפ וצ שנעמ א

 א ,םינעשנעמ א ןופ עכאזרוא איד ,דנורג םעד ןהענרעד וצ ןוא ,ןרעטנָאלּפוצרעד

  -עגיצירעטקאראח ענעמונעגנָא רעדא ,עכילריטאנ ןוא ,ןעגנולדנאה סקלָאפ א ןופ

 / איד ןעלעטשסיורעה טנעקעג טאה סאוו שנעמ רעד ןעווענ זיא רעיּפסקעש טינ ךיוא

 / -עג גנאל טאה עכלעוו .רלורענ איד--,רעטקאראח סינעשנעמ א ןופ עטייז עקראטש
 / ןעשנעמ םעד םוא--טצאלּפענ ךילדנע טאה ןוא ,סעלעיפ ןענָארטענרעבירא ,ןעניווש
 ; ,יסקעש .רוטאנ ןייז ןופ טייהניימעג איד ןעזייוועב וצ םוא ,ןעצראוושרעפ וצ ךרודאד
  ןוא ,זעיציבמא יוזא ,ץלָאטש יוזא ,ןעּבאהרע יוזא ןעווענ זיא עלעעז סעמעװ רעיּפ
 = עגינעק גיוא רעניטסיינ ןייז טימ ןעהעזעג טאה רעכלעוו רעיּפסקעש -- ,גיטכיז-שרעה

 . ץפ רעיּפסקעש -- נידנערעטענרעפ םהיא תורוד עלעיפ ןוא ,םהיא וצ גידנעקוב ךיז

 = עגינעק ,ןטזעיר--ןעשנעמ ,ןעדלעה לעיפ יוזא .עיזאטנאפ סעמעוו ןופ ,חמשנ סעמעוו
 א ,ןעסקאוועגסיורא ,ןעגנורּפשענסױרא ןענייז ןעּפָאזָאליחּפ ןוא ,רעשרעה ,ןענאריט

 / יעג .רעיּפסקעש רעזיד טאה--,דנאה ס'רעפעש םעד ןופ איו ,דנעמהטא ןוא גידעב

 ךע; ןעכירק רעמיא טזָאלעג טינ ףךיז טאה רע סאוו ריפאד ןעשנעמ א ןעממאררעפ טנעק



 ןופ עכילטע גידנערעטעלב-כרוד--1 טייצ א זיב ןעוועג נידלורעג זיא ןוא ,ּפָאק ן'פיוא -
 ,ךיז ןופ טקנעדעג טאה רעיּפסקעש סאוו ןעהעז דלאב ןעמ ןעק עקרעוו ס'רעיּפסקעשו

 וצ טלהיפעג ךיז ןיא טאה רע טעטירָאטױא ןא ראפ סאוו ,טפארק א ראפ סאוו

 ,רערהעל ןוא רעפָארטש סלא טלעוו רעד ראפ ןהעטשוצפיוא ,ףראד רע סאוו ןעגָאז
 ראפ סָאװ טימ ,גנוקירדרעטנוא ןענעװ טאהענ טאה רע גנוניימ א ראפ סאוו ןוא
 ןעצנירּפ ,ענינעק איד ,רעשרעה איד ,ייעסיורנ, איד ףיוא טקוקעג טאה רע ניוא ןא
 דנורג ןיא טאה רע איו ןוא ,טבעלעג טפא טאה רע עכלעוו ןעשיווצ ןעררָאל ןוא
 -נעמ ענעסאלענסיוא ןוא ,טייקניטכערעננוא רעייז טימ טמיטשעגנייא טינ ןעצראה

 יוזא קאליַאש ןעלעטשסיורא טנעקענ רעיּפסקעש רעזיד טאה ןוא .יירעסערפ-נעש
 עססאר ןייז ןוא םהיא ןעממאדרעפ וצ םוא ,טלעטשענקיורא םהיא טאה רע איו
 -ײּפש רעמיא ,סיפ איד טימ ןעטערט רעמיא טזָאלענ טינ ךיז טאה רע סאוו ריפאד

 -עג ענייז ןיא ןייז וצ טרעטשעג רעמיא ןוא ,ןעכאלּפָא ךיִז ןופ רעמיא ,ררָאּב ןיא ןע
 איוו ייטעלמאה , איו ,קאליַאש סאד ,ןהעטשרעפ וצ טכייל טינ סע זיא ? ןעטפעש

 -קעש עכלעוו ערעטקאראח ערעדנא עלעיפ ךאנ ןוא ,ייאללעהטָא,, ,יירעיל גנינעק,,
 ןענייא ןייז ,עלעעז ןייז ןופ ,עיזאטנאפ ןייז ןופ דניק א זיא ,ןעפאשענ טאה רעיּפס

 סאד ןהעטשרעפ וצ טכייל טינ סע זיא ? םהיא ןופ לייהט א זיא ,שיילפ ןוא ומֹוּכב
 א טאה רעכלעוו רעיּפסקעש רעד ,ןייטא רעיּפסקעש טדער ןעּפיל סיקאליאש ךרוד

 ןעטילענ טאה רעכלעוו ,ןעמָאנ א ןעברָאװרע יז טָאה רע זיב ןעטילענ טייצ עגנַאל

 ןעכלעוו--,קלָאפ ןופ ןוא ייעסיורג,, איד ןופ ןעננוגידיילעב ןוא ןעגנוגירעדעינרע עלעיפ

 ןעשנעמ עניילק איד טימ ןעמַאזוצ גידנעכירקמורעה לָאנ-װא-ןירג טרתעקענ טאה סע
 ךאל'םיאורב ערענעלק ךאנ ןוא ;ףַאלקערּב איו רהעמ טינ ןעהעז עכלעוו ,ךַאלמירעװ

 ןיא הטומרא ןיא טבעלעג רעהירפ טאה רעכלעוו רעיּפסקעש רער---ןענַיז יז איו
 ןוא .ןעדרָאל עכייר איד ראפ ,דרעפ ןעטלַאהענוצ ןאד ,ןרעטלע איד ייב םייה רעד

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ןאד ןוא ,רעטַאעהט ןיא ןעמוק ןענעלפ סאוו טייל-לעטנעשיזד

 ןעמאנ א ךיז ןעברעוורע וצ ןעגנַאפעגנא טשרע ןאד ןוא ,ןָאזרעּפ עמוטש סלא ענהיב
 רַאפ ץַאיַאּפ א ראפ טכַאמענ ךיז טאה רעכלעוו רעיּפסקעש רעד--.,ןעביירש ןייז ףרוד
 ןופ לעקעווצ םעד ןעוועג יהטרעוו טינ ןענייז עכלעוו ןעננוידפקלאפ עבארג ןוא ןעדראק-

 ןעטילעגנא--,סיורג גידנעייז ראנאז ןעטילעגנא ףיז טאה רעכלעוו--,עװשעדַאּפ ןייז -
 ,ןענאטשרעפ טינ םהיא טאה עכלעוו יורפ א ןופ ןאמ רעד סלא ,ראיטקא סלא

 ּרעטנוזענ-יירפ ןוא ,רעקנעד רעסיױרג םלא ,שנעמ רעדנעּצעיכ ,רעכילטרעצ סלא -
 ? סיפ איד טימ ןעראווענ ןעטארטעג ניטסיינ זיא רעבלעוו רעיּפכקעש רעד--ישנעמ

 -- ףיז רטהכאנ ,רעטקירדרעטנוא רעהירּפ רעד .,רעיּפסקעש סאד טינ רתיא א א
== 



 - ופ סיױרעה טרע- ,רלודעג רעטצאלפעג רעד טימ ,שנעמ רעדנעיירפעב -- טסבלעז
 .ןעּפיל ס'קאלייש

 :אינאטנַא ראיניס ,קָאליַאש

 0 ףימ אטלאיר רעד ףיוא רהיא טאה טפא ץנאנ
 -- טנעצארּפ ןיימ ןוא דלענ ןיימ בעילוצ טאּפשרעפ

 .ןוא סעצײלּפ איד טימ ןאהט שטעווק ַא ץלא נעלפ ךי

 ןופ לעּפמעטש רעד זיא ןעדלוד ןעד ,ןענייוושרעפ
 רנוה ,רעריינש-זלאה ,רעגיביולגנוא .קלַאפ ןיימ

 עשיריא ןיימ ףיוא טײּפש רהיא ,ןא ףימ רהיא טפור

 ץינ ךיא לייוו ץלא ראפרעד ןוא ,עטאּפַאק

 ףיז טע טזייוו טצעי 1 טכער ץנאנ ; דלענ ןענייא ןיימ
 ריִמ ןיא ךיז טניהטענעב רהיא סאד ,סיֹורֲעה

 : טנאז ןוא רימ וצ טמוק רהיא --  יוזא ,יוזא
 -,רהיא ,רימ סע טגאז רהיא ''! דלענ ןעפראד רימ ,קאליאש
 רראּב רעד ןיא ןעגיּפשענ רימ טאה רהיא סאוו
 איוו ןעסיוטשרעפ לעווש רעיא ןופ ףימ ןוא
 .רנוה ןענירעגנוה א קעווא טסיוטש ןעמ
 ּו ןענאז רעטציא ךיא לאז סאוו ; ךייא ךיז טליוו דלעג

 | ? רלעג רנוה א טאה : ןענאז טינ ךיא לאז
 רנעזיוט יירד ןיהייל לאז דנוה א סאד ,ךילנעמ םיזיא
 | ךיז רשפא ךיא לאז רערא י*? ןעטאקוד
 ןוא ,חענכה טימ ןעקוב טצעי ףייא וצ
 ,טבענק א איו ,םעהטא ןעטקיטשרעפ א טימ
 : טייקגינעהטרעטנוא טיט ךייא וצ ןעשטּפעש

 טאח ךאווטימ םעניננאגרעפ ,ררעה רעהטרעוו ןיימ

 רהיא טאה גאט םענעי ,ןענעיּפשעּב ךימ רחיא
 : / -  גנאל טינ ,סיפ איד טימ ןעטארטענ רימ ףיוא
 - | ףאפרעד וא ןעפורעג רוה ףימ רתיא טאה
 2 - וערהע ןיט אזא טגייצענ רימ טאה רהיא סאוו
 ײו טפראר רחיא ראנ לעיפיוו ןעהייל ךייא ךיא לעוװ-



 - .ףעטכעוו-סינננעפענ גנוטכַא םהיא ףיוא ּבעינ .קאליאש
 ,רַאנ רעד סאד זיא סאד :דיילטימ ןופ טינ רימדער
 .טנעצארּפ ןהא ראג דלעג ןעהילענ טאה סאוו
 .רעטכעוו:סינננעפעג ,םהיא ףיוא טכא בעינ

 .קָאליַאש רעטונ ,ןעדער רָאנ ךימ רעה .ָאינָאטנַא

 רנוה ךימ טסאה .ןעּבאה ךַאמבא םעד לעװ ךיא  .קָאליַאש
 טאהעג ךאנ טסאה אוד רעדייא ,ןעפורעג
 ,רנוה א ןיב ךי איװ יוז' ,ךָאד ;עכַאזרוא ןַא
 אוד טרעדנואוו ךימ .ןחייצ עניימ ראפ ךיז טיה

 -  סאוו ,רעטכעוו-סינגנעפעג רעניסעלכאנ
 ןהעגוצמורעה םהיא טימ יוזא טסּבעיל אוד
 .ננַאלרעפ ןייז ףיוא

 ףיד רעדעיװ לעװ ךיא :ןעבאה ךאמבא ןיימ לעװ ךיא  קָאליַאש |

 ,ןעּבאה ךאמּבא ןיימ לע ָך' .ןעדער ןערעה טינ
 ןערעוו טינ לע ךיא .רהעמ טינ דער םוראד ןוא

 ,ּפאק םעד ןעלקָאש ,רַאנ רעדנילב ,רעטפנאז ַא
 ןעּבענרעטנוא ךיז ןוא ןעצפיז .ןעבענכאנ
 .ףאנ טינ הענ .רעלטימרעפ עכילטסירק וצ

 ןעבאה ךאמבא ןיימ לעװ ךיא 1 דער רימ נױט סָאװ

 ינַא סאווטע ןיא רעדא ,עבלעז איד ןיא ,ןעבעל ןיא להאמ א יוזא טינ טדער
 ּ{שנעמ רעטגינײּפעג ןוא רעטעטָאּפשרעּפ רעטקירדרעטנוא רעדעי ,רעטרעוו ערעד
 -ייר םוצ ןַאמירא רעד ,תיבה לעּב ןייז וצ רעטייּברא רעד להאמ ַא יוזא טינ טדער
  -ענניירעה םהיא טאה רע ןעוו רַאזעצ וצ טדערענ יוזא סוטורב טינ ןעד טאה ?ןעּכ
 ּוצ יזא טדערעג אקירעמא טינ ןעד טאה ;ןעצרַאה ןיא זעיּפש םעד ןעכאטש
 קָאליאש ,תמא--?יינאריט רעשילגנע רעד ןופ טעיירפעב ךיז טאה איז ןעוו דנַאלגנע
 טסעפ,, ןעניז ןיא ןעבאה זומ ןעמ סאד טביולנ רעכלעוו קינטנעצָארּפ א וליפא זיא
 ןופ ןענָאזרעּפ ענירביא איד ןעד ןענייז רעבא "ןעניפענ וצ טסעפ םוא ןעדניברעפ ּוצ
 ,ןעלרעק-רָאנש ?ייז ןענייז סאוו ?טכיזניה רעד ןיא םהיא ןופ רעפעב קיטש רעד
 ענייפ רַאּפ יורא רעיּפסקעש ןעד יז טלעטש ןוא .װ .ז .ַא רעהענ-נידייל ,סעקַאדײל -

 -:אג
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 - ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא עזרעּב רעד ףיוא קָאליַאש ףיוא טײּפש ָאינָאטנא ? טייל
 - רַאפ סעלא ןוא ,קלָאפ ןייז ןוא ןעטפעשענ ענייז ןופ ,םהיא ןופ טכאל ,טיילפיוק עלא
  ,עטסעפ טימ שנעמ ןייק טינ טוהט סאד !דיא א ןזיא רע סאיו ראפרעד !?סאוו
 / ענירביא עניז ןוא אינָאטנַא ןענייז םעד רעסוא ןוא ,ןעטכיזנא עלארעביל ,עכילרהע
 - רעהענבנירייל עשי'תיבה-לעב ;זיא קָאלייש .איוו רעכאמ-דלענ עכלעזא טקנוּפ דניירפ
 א ןעבעל ,ןעדנעוושרעפ וצ סע םוא ערעדנא איד ןופ ענייא דלעג ןעגרָאּב עכלעוו
 - רער .רעגניפ א ןָא רענניפ א ּפַאלק א טינ ןעביג ןוא ןעילוה ,ןערָאנש ,נאט ןעטונ

 / -עג ףרוד דלעג ןעכאמ יז סאד ,רעד ךילמענ זיא םהיא זיב יז ןופ דעישרעטנוא
 / טמהענ ןוא רלעג טכאמ רע וא טקערידניא טנעצָארּפ ןעמהענ יז .ה .ד ,טפעש
 -ענ א ייב ,אזלא טהעז רהיא --- ? קוליח רעד זיא סאוו--.טנעצָארּפ ןיא טקעריד סע
 - םער טנעכייצעג טינ טאה רעיּפסקעש סאד ,ערעטקארַאכ איד ןופ גנוריזילאנא רעיונ
  טלעטש רעכלעו שנעמ רעד .םיכאלמ סלא ןעטסירק איד ןוא לעפייט סלא ןעדיא
 - .עטַאמש א זיא קַאב ןייא ןיא ןָא םהיא טשטַאּפ ןעמ ןעוו קאב עטייווצ איד רעטנוא

 / ףױא זיא יש תהּת ןש ""ןיע תחת ןיעיי ןופ ץעזעג םעד ךאנ רעמיא ןהעג וצ ,תמא
 - רעבא ,ןעמהענ המקנ טימ ןהאט וצ ןעּבאה וצ טינ טּפָא ךיז טניױל סע ;וקק טינ

 2 רצ  ענענייא איד ןערילרעפ ךרוראד ןעק ןעמ .ןענייוושרעפ וצ טונ זיא רעמיא טינ
 שי | ערעדנא ןעדַאש טקערידניא ןוא טפנוק

 / םינ לאנינירא ןיא קרעװ סאד ןעבאה סאוו ענינעי איד ןעהטאר טלאוו ךיא

 = ןענעק וצ םוא גנוצעזרעּביא איד ןערידוטשוצכרוד ןוא ןעזעלוצכרוד גיטכיט ,ןעזעלענ
 - .לייהטרואראפ ענהָא ןֹוא גנולייארעביא ענהָא ,דנאטשרעפ טימ ןעלייהטרוא

 0 4 -  ולָאּפסגנטכא

 -  *רעוואשוואּב .י
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 ףענאזרעפ

 .גירענעוו ןופ נָאצרעה רער

 ָאקקָארַאמ ןופ ץינירּפ רעד

 ,ןָאנַאררא ןופ ץנירּפ רעד -

 .גי-טנעוו ןופ ןַאטפױק ,ָאינָאטנַא |

 .ן'ַאיצרָאּפ וצ ךױא ךיז םנעכרש ױעכלעוו ,דניירפ ןייז ,ָאינַאססַאב ו

 ,אינַאלָאפ

 ,ָאנירַאלַאס

 ,ָאנַאיצארג -

 ,ָאירעלַאס

 .רעטבעילעג ס'אקיססעי ,ָאצנערָאל
 ,רײ רעכייר 8 ,קָאליאש

 .רניירפ ןייז ,ריי ַא ,לבות -
 ,תרשמ סיקָאליַאש ,ָאּבּבָאנ טָאלעצנַאל
 .רעטָאפ ןייז ,ָאבבָאנ רעטלַא רעד

 .רעטנעידעב ס'ָאינַאססַאב ,אדראנָאעל

 ,רצַאשלב

 ,ָאנַאפעטפ

 .םנָאטלעב ןופ עט'שרוי עכייר ַא ,איצראפ

 .ןעכדעמ-רעמַאק רתוא ,ַאססירעני

 .רעטכָאמ סיקָאליַאש ,ַאקיססעי |

 ןיַשיצרָאּפ וצ ךיז ןענעכדש סאוו ,טייל עגנוי ָּו

 .רניירפ ס'ָאינַאססַאּב ןוא סיָשינָאפנַא

 .עטנעירעב ס'ַאיצרָאּפ ּו

 ,רעטכעוו-סיגגנעפעג ,ףױח סטכירעג ם'נופ עטמַאעב ,גירענעוו ןופ ןערָאטַאנעֿפ == -
 .עטנעירעב ערעדנא ןוא סיַאיצרָאֿפ

 ,טנָאמלעּב ןיא זייוולייהט ןוא גירעגעוו ןיא זייוולייחט רָאפ שטוק גנולרגַאה איד -
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 .טקא רעטסרע
 / -ענעצס עטסרע

 יא | - .גירענעוו ןיא סָאג

 (.ףיוא ןעטערט ָאינַאלָאס ןוא ָאנירַאלַאס ,ָאינָאטנַא)

 א ןיּב ךיא סאוו ךילקריוו ,טינ סייוו יא = .ָאינָאטנא
 .ךייא איוו טקנוּפ סאמנ ןיוש רימ זיא סי ,טגראזרעֿפ
 ןוא ,ןעמונעננא סע רימ באה ףי איו ךָאד
 : ,רימ וצ טמוק סע רהאי ןעטונ ןעכלעוו ןופ
 א עא ,טכַאמעג זיא ס, עירעטַאמ ַא ריפ סאוו ןופ
  .ןהענרעד טסרע ךיא זומ סאד -- טמַאטש סאד סאוו ןופ

 ,ּפאק םעד יוזא רימ סע טהערדרעפ לייוורעד

 .טלעוו רעד ןיא טציא ןיב ך' ואו םיוק ךאנ סייוו ךי סאד
 /  טראד זיא פאק רייֵַא ? םי םעד ּבעילוצ טנראז רהיא = .ָאנירַאלַאס

 יא ןעהעג ןעפיש עטלעגעזעּב-צלאטש עריייַא ואוו

 ר ,טייל עכייר רטדא ןערָאיניס איד איוו

 0 6 / ןופ סעדַארַאּפ איד איו ,ןייז לאז ,רעדא
 נידנעקוקרעטנורעה ,ןַאעקא םעד

 ,ףַאלימירחוס עניילק איד ףיוא הואנ טימ
 ןעװ ,טכרופרהע טימ ייז וצ ךיִז ןעגיינ סאוו
 ערעייז טימ ייברַאפ יז ןעבעווש ייז
 .ןעלגילפ עטבעוועג

 ,ררעה ןיימ רימ טּבױלג  .ָאינַאלָאס
 ,טראד ןעפיש עכלעזא טַאהענ ךיא טלאוו
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 .םי ן'םיוא ייז טימ ןייז המשנ ןיימ טלאוו יש

 יא טייז רעכלעוו ןיא ןהעז וצ זָארג ןעסייר טלאוו ָךי
 2 ןיא ןעלּבירנ ךיז טלאוו ףיא ,דניו רעד טזאלב סע

 וי טניפעג ס' ואוו ןהעז וצ םוא ןעטרַאק-דנַאל
:5 
 עמ

: 

 ינעו רענעי רעדא ,ןעפַאה רענעי ףיז



  ?ַאליַאש : 11

 ןיימ ןעשַארטס ןענעק טלאוו סאוו סעלא ןוא
 סיוועג טלאוו ,קילגנוא ןַא טימ ןענעמרעפ
 .טכַאמעג גידעמוא ךימ

 ּטאוו טנעכערעּב ר ך' ןעוו ,ךיא ןוא  .ָאנירַאלַאס

 ,םי ןיפיױא ןאהטבא ןעק דניוודמרוטש ַש
 .םוז ןיימ גידנעזאלּבסיוא טלהיקרעפ ךימ טלאוו
 רימ ךיז טלאוו סע ןוא -- רענייז ןופ ץכערק א

 ןעהעזעג טלאוו ףי ; רעטרע עכַאלּפ ןופ טכארטענ
 : ,רמַאז ןיא טצעזענניירעה ףיש סעכייר ןיימ

 זיב ןעגיובעג גנַאטש לענעז רעטסכעה ןייז -
 טלאה סַאװ ןַאמ רעטלא ןא איו טקנוּפ ,דרעירד וצ !

 ןעוו ,עכריק ןיא טנייה .ןעּברַאטש ןייי
 ןייטש ןופ ייבעג עגיכייה סאד ןהעז טלאוו ךי }
 ,ולעפ ַא ןופ ןעטכַארט טינ רימ ךיז טלאוו איו -

 ,ףיש סעכַאװש ןיימ ןרעטעמשוצ ןעק סאוו
 ,םי ןיפיוא םימשּב עניימ ןעטײרּפשוצ |

 ץוא סעילַאװכ עטשיורוצ איד ןעלקיוונייא
 טימ ,ענר ַא ןיא ןוא גרַאװדנעדייז ןיימ
 טניימ ? ןצבק ַא ריפ ןעכאמ ךימ ,רהיר ןייא
 טכארטעב ץלא סע טלאוו ךיא סאד ,רהיא

 טלאוו הּבס ןימ ַאזַא סאד ,טנעכערעב טינ ןוא
 ַאינאטנַא סייוו ךיא ? נידעמוא ןעכַאמ ךימ

 .הרוחס ןיוז בעילוצ גידעמוא זיא

 .ןיינ .הימ .טביולג .ָאינָאשנַא
 . טאג ןעקנַאד ךיא ּבאה הרוחס עצנַאנ ןיימ
 .טרא ןייֵא טינ ךיוא ,ףיש ַא טיורטעננא טינ-

 ףיוא רהאיייה ךיא באה ןענעמרעפ ץנאנ ןַײמ
 רַאפרעד ןעק ךיא ; ןָאק ןיא טלעטשעגנייא טינ
 .ןייז טינ נידעמוא ערַאַאװ.ןיימ בעילוצ

 .טבעילרעפ ןייז רהיא טחמ אט  .ַאינַאלָאס

 | עפ ,עפ .ָאינָאטנַא -
 רהיא ןענאז יא זומ אט 1 טינ ךיוא טּבעילרעּפ  .ָאגירַאלַאס
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 ןנא ,ףילהערפ טינ טייז רחיא לייוו גירעיורט טייז
 , | ,ןעכַאל וצ גנירנ יוזא דארנ ןייז ףייא טלאוו סע
 רהיא ןעגאז ןוא לעצנעט א ןהענ וצ

 .נירעמוא טינ טייז והיא לייוו ךילהערפ טייז
 רוטאנ איד טאה םיאורּב ענראמ ,תונמאנּב
 / ןענױא איד טימ טעקרומשז רענייא : ןעפַאשעב

 ײנַאּמַאּפ ַא איו החמש רַאפ טלעווק ןוא
 { גידנעלעיּפש ערוד א טרעהרעד רע ןעוו

 טכיזעג סערעיוז א טאה רעטייווצ א

 גירנעלכיימש ןעזייוו טינ ןהייצ איד טלאוו ןוא
 : | זיא סע סאד ,ןערעווש טלאוו ןיילא טאנ שטאכ

 | , .ץיוו םעד ןופ ןעכאל וצ יאדכ
 (.ףױא ןעמערט ָאנַאיצַארג ןוא ,ָאצנערָאל ,ָאינַאססַאב) =

 ירעטעפ רעלדע רעייא .אינאססאב טמוק טא .ָאינַאלָאס

 ו ,דנוזעג טייז .אצנעראל ןוא אנאיצארגנ

 .טפאשלעזעג רערעסעב ןיא טצעי ךייא זאל ךיא

 טלאוו ףיא זיּב ןענניירברעפ ףייא טימ טלאוו יא  .ָאנירַאלַאס
 ערענידריוו לעיפ ןעוו טרעטנומעגפיוא ךייא

 .ןערעטש טינ רימ ןעטלאוו דניירפ

 { קראטש רהעז ףייא ריטקעּפסער ךיא ,רימ טביולג ,ָאינאטנא

 / טפעשענ בעילוצ ןהענ רהיא טפראד ךילניישרהאוו

 | = -ןהענ וצ טייהנעגעלעג איד סיוא טצינ ןוא

 - ןעררעה עהטרעוו עניימ ,ךייא גאט ןעטונ א .ָאנירַאלַאס

 רימ ןעלעוו ןעוו ,סראיניס ערעייהט ,טנאז .ָאינַאטסַאב
 טרעוו רהיא -- ?ןעוו רימ טנאז ? ןעכַאל לעסיב א
 ? יוזא ןייז סט זומ -- ענדאמ סעּפע רימ

 .טייצ ערעיירפ ַא ןיא ןעפערט ךאנ ךיז ןעלעוו רימ ףאה ךיא .ָאנירַאלַאפ
 : : (.בא אינאלאק ןוא אנירַאלַאס)

 /  ףיז טאה רהיא איװ ױז' !אינַאססאב ררעה ןיימ = .ָשצנערָאל

 יי רימ ןעלעוו ןיאינאטנא טימ טנענענעּב
 טסעגרעפ ראנ .ןעזאלרעפ ךיוא עדייב ךייא

 .טייצ גאטטימ טנייה ךיז ןעפערט ריס ואוו טינ

 יד : ירא יא

+= 



 .ק אלי אש יי / ןפ

 .ןעסענרעפ טינ ןיוש לע ךיא  .אינַאססאב

 .אינאטנא ראיניס ,טכעלש סיוא טהעז רהיא +.ָאנַאיצַארג

 - ..טלעוו רעד ןופ לעיפוצ לעסיּבא טקנעד רהיא

 לעיפ טימ איז ןעּפױק סאוו ,ענינעי איד

 .טינ האנה ןייק רהיא ןופ ןעּבאה גראז
 .טרעדנערעפ ךילרעדנואוו ךיז טאה רהיא ,רימ טּביולג !

 =- אנאיצארג ,זיא איז סאוו ריפ טלעוו איד טלַאה ךיא = .ָאינָאטנא

 זומ רעדעי ואוו ,טלעוו איד זיא ענהיב א

 זיא עלאר ןיימ ןוא .ןעלעיּפש עלאר א
 .עגירעיורט א -

 .רעקימאק םעד ןופ עלאר איד ליוו ףיא = .ָאנַאיצַארג
 ,ריירפ ןוא טסול ןיא ןרעטלע ךימ ליװ ךיא

 טציהרעד ןייז רעּבעל ןיימ לאז רעּבעיל ןוא
 טמעלקרעפ ןייז לאז ץרעה ןיימ רערייא ןייוו ןופ
 לאז ןעד סאוו-ראפ ןוא .ןעצכערק ערעווש ןופ

 איו ןעציז ןעטולב עסייה טימ שנעמ א -
 םוראוו ? ןייטש ןופ ץעג רעטצינשענסיוא ןא = |

 זירּפַאק ןופ ןענירק ןוא ,ןייז ןעפאלשרעפ

 אינאטנא וצ ךיז רעה -- ? טכוזלענ איד

 =- ,טצעי סע טדער עּבעיל ןיימ ןוא ,ףיד בעיל ףיא = -

 ס' עמעוו ןעשנעמ עכלעזא אר ןענייז סע ! 
 טימ ןעגיוצעגרעּביא ןענייז רעטכיזענ = -

 -- לעכייט סענידנעהעטש א איו -- עקוװעילּפ אי
 ליטש ןענייווש סאוו ,טייל עליטש ךילטכיזּבא =
 ןענייז יז סאד ,ןעניימ לאז טלעוו איד ידכּב - 
 | סאר ןעמ טנאז איו .טסנרע ןוא גולק ,גיניזיפראש = |

 סאוו סעלא ,םימותו םירוא ןא ןיּב ףיא, - װ

 ,סייוו ך' !אינאטנא ,ָא - "?.נילייה זיא נָאז ךיא
 לייוו ,עגולק ריפ ראפרעד ראנ יז טלאה ןעמ = |
 ןעוו ,רעכיז רעבא ןיב ' ,ליטש ןענייווש יז :

 הַאנייב יז ןטטלָאװ ,ןעדער ןעטלאוו יז = -
 טלאוו סאוו ,םעד ןופ ןרעױא איד טמאררעפ | :
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 000 02  ,טואא | 1

 ףליח רעד טימ ןעד ,ייז וצ טרעהענוצ ךיז
 סאד ,ןענאז רע טלאוו ןרעיױא ענייז ןופ

 לאמ סרעדנא ןא לעװ ך' .ןעראנ ןענייז ײז
 טינ רעבא ליוװ .םעד ןעגעוו ןעדער ףאנ

 לעמירעוו ןעגיריורט ןעזעיד טימ
 גנוניימ עזיד ןיימ ךי -- שיפ עמוד איד ןעּפַאכ
 .ש .עידא ,לייוורעד ; םוק ,אצנעראל רעטונג

 א | : .נאטטימ ךאנ ןענידנע השרד ןיימ לעװ ךיא

 6 א : -  טייצינאטימ זיב ךייא ןעלעוו רימ ,אזלא  .ָאצנערָאל

 עבלעו איד ןופ רענייא ןייז זומ די ; ןעזאלרעפ
 טזאל אנאיצארג ןעד ,ןעשנעמ ענולק-םוטש

 .ןעדער טינ ראנ ךימ
 ּוטסעװ רהאי ייווצ ךאנ ,רבח ןיימ ייז ,ונ .ָאנאיצארג

 .רהעמ !ענעקרעד טינ עמיטש ענינייא ןייר
 : .םעד בעילוצ רעלּפַאלּפ א ןרעוו לעװ ףי ,עידא .ָאינאטנא
 ןעגנוצ עטרעכיורעג ריפ ראנ טסאפ ןענייווש ןעד ;תונמאנב ,קנאד א .ָאנַאוצארג

 .ףאלריימ ענעסעזרעפ ריפ ןוא

 (,ּבא ָאצנערָאל ןוא ָאנאיצארג)

 : ?ננוטיידעב א ךיוא סאד טאה  .ָאינָאטנא

 .טניווק רעד  ןעכיילנ סיאנאיצארנ אטינ זיא גידענעוו ןעצנאנ ןיא - .אינאססאב

 : ףאלטסעמ ַײווצ ןיא ןעטלאהעב האובת ףאלדנרעק ייווצ איו זיא ןעקנעד ןייז ןופ

 - עמ טהעז ײז טניפענ ןעמ ןעװ ןוא ,גאט ןעצנאנ םעד ןעבוז יז זומ ןעמ ,ענעקעמ

 | .ןעכוז ם'נופ הימ איד טניולעג טינ טאה סע סאד ,םורעה יז

 יעמאד איד סאד זיא רעוװ רימ טגאז טצעי ,אזלא  .אינאטנא

 ןיא ןהענ טעטכילּפרעפ ךיז טאה רהיא רעכלעוו וצ

 .טנייה ןעכארּפשרעפ רימ סע טאה רהיא ; םייהענ

 רהעז איו ,אינאטנא ,טנאקעבנוא טינ ךייא זיא סי  .ָאינַאססָאּב

 א 'לייוו ,רעטינ עניימ טנידעשענ באה ךיא

 א : .רעניטכערּפ לעסיּב א טבעלעג באה ףיא

 8 2 א רימ ןעבאה ןעלטימ עכאווש עניימ איו

 א טצעי ןעק ךיא סאוו טינ ךימ גאלקעּב ףי .טביולרע
 סע :



 .?אניַאס 6 4

 רעשיריבנ רעבלעז רעד ףױא ןעבעכ טינ
 איוו זיא גרָאז עטסערג ןיימ ראנ ,הנרדמ
 ,תובוח עסיורג איד ןופ דילרהע ןעהערדֹוצסיוא ךיז
 ךימ טאה טייצ-סגנודנעוושרעפ ןייז עכלעוו ןיא
 ןיּב ,ָאינָאטנא ,ךייא .ןעקעטש ןעזָאלעג
 ,ױלאנ יא - ןעמעלא איו רהעמ גידלוש ךיא
 ּבָאה עבעיל רעיא ןופ ןוא ; עּבעיל יא
 טצעי ךייא נעמ ךיא סאד ,גנורעכיזרעפ איד ךיא }
 סאוו ,רענעלּפ עניימ עלא ןעיורטרעפ ;
 .תובוח איד ןופ ןערעוו וצ זיול איו ,באה ךיא -
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 .ןעפיוו ךימ'אל ,ָאינַאססַאב דניירפ ,ךייא טעב ךיא .ָאינָאטנַא

 איו ,גידריוונערהע זיא ךַאז איד ביוא ןוא

 סאד ,רעכיז ןייז רהיא טנעק ,ןיילא טייז רהיא

 ףיא לעיפ איו ןוא ןיילא יא ,לעטייּב ןיימ
 .ןעטסנעיד וצ ךייא ןעחעטש נָאמרעּפ

 ּבאה ךיא ןעוו ,עלוש רעד ןיא לעגניי סלא .ָאינַאססַאב = !
 ,לעיצ ןיא ליפ ַא טימ ןעפערט וצ טלהעפרעפ
 לייפ ַא ךאנ ןעסָאשענסױרעה ךיא באה
 : .טייז רעבלעז רעד ןיא ןוא גנַאנ ןעּבלעז םינופ
 וצ ענעי םוא טסַאּפעגפױא רעסעּב ּבאה ףִי ,

 ,ערייּב יז גידנעריקיזיר ,ןוא ; ןעניפעג
 .טפא ןעלייפ ערייב ןעניפענ ףיא געלפ
 לייוו ,לעיּפשייּב רעדניק סעזיד ךייא ּבינ ךיא
 .רלושנוא ענייר איד זיא ןענאז ליוו ךיא סאוו

 ףיא סאוו סאד ןוא ,ךס א רימ ןופ טמוק ךייא
 א איו טכארבענסיוא ךיא ּבאה נידלוש ןיב

 טליוו רהיא ביוא רעבא ; לטנניי רעניזָאלוצ
 ואוו ,וצניהא ליפ ַא ךאנ ןעסעיש ךָאנ

 ןיּב ,ןעסָאשענ לייפ עטסרע איד טאה רהיא |
 ,גירנעבענ גנוטכא טונ ,סאד רעכיז ךיא
 ,טינ רעמָאט .ערייב ןעניפעג ךיא לע
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 3 טא וי 1 : / ריפ ןוא ,קירוצ ףייפ עטסרע איד יא גניירּב

 | .םוח-לעּב א רַאּבקנַאד ףיא ביילב עטייווצ איד
 יא םייצ סיוא טגנניירּב ןוא טונ ,ךיז טכאד ,ףימ טנטק רהיא .ָאינָאטנַא

 יט טוהט קפס ןהָא רָאנ ןוא ; דייר עגיטייז טימ
 וי | םער ןיא גידנעלפייווצ חלוע רהעמ רימ רהיא
 | ,ןעק ךיא סאוו ץלא ךייא ריפ ןָאהט לעװ ךיא בוא
 .ןענעמרעפ ץנאג ןיימ טכַארּבענסױא טלאוו רהיא איוו
 ףיא ןעק רהיא טנעכער סאוו אזלא ,רימ טנאז

 : { טרער ,ונ -- וצרעד טיירנ ןייז לעװ ךי ןוא ,ןאהט טצעי
 א : {עט'שרוי עכייד א טניואוו טנָאמלעּב ןיא .ָאינַאססַאב

 = : טאה איז -- ךאנ רענהעש -- ןוא ,ןהעש זיא איז ןוא
 2 ןעניוא ערהיא ןופ ּבאה די .תולעמ עסיורנ רָאנ|
 .תורושּב עמוטש ,ענהעש ןעטלַאהרע לאמא
 ףרַאד טכיזניה רעדעי ןיא ; ַאיצרָאּפ איז טפור ןעמ

 ,רעטכָאט סיָאטַאק ןעגעג ןעמעש טינ ךיז איז
 2 2 ,,טאה איז ןוא :ַאיצרָאּפ 'סוטורב ןענענ ןוא

 2: ר " .טכעוו רעטיירב רעד ןיא ןעמאנ .ןעסיורג א
 6 ךיז ןענָארט םלוע תונּפ עברא ןופ
 ןוא  םינתח עגנוי עטמהירעב רהיא וצ
 ר 2 | בָארעה טגנעה ןעקָאל ענירלָאנ ןופ רָאַאה רהיא
 5 .לָאװ ענידלָאנ א איו ןעפיילש ערהיא ףיוא
 אש רוי /  תנארטש סײכלָאק איוו זיא טנאמלעב טרָאדנױאוו רהיא

 א יט אי
 (* .איז ןעכוז ןעמוק סנָאזַאי עלעיפ ןוא
 טיאהעג רָאנ ךיא טלאוו ,ָאינָאטנָא ןיימ .הא
 ץנאלג ןיא ךיז ןעטסעמרעפ וצ לעטימ איד
 - = טייל עגנוי איד ןופ םענייא טימ ּפמָאּפ ןוא
 סאד ,ןעטונ םוצ יוזא ץרַאה איד רימ טנאז
 .ןעוועג גידילזמ לעפייווצ ןהא טלאוו ףיא

 - טצעי זיא גָאמרעפ ךיא סאוו ץלא סאד ,טסייוו אוד = .אינָאטנא
 הלעג ןייק טינ ,הרוחפ ןייק טינ באה ך' : םי ן'פיוא
 העז ןוא העג .עמוס איד טצעי ןעּפַאש וצ

 איד

 ֹד

=) 

 ריי : הי י"א יא יי יי א יט ר יי : יב יש ירא. טאב :
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 .אערעמ ןופ רעבָאה-בעיל רער ןעוועג זיא רע .ןָאזרעּפ עשיגָאלאהטמ א זיא ןָאזַשי ("
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 .נירענעוו ןיא ןאהטפיוא ןעק טידערק ןייא סאוו

 טצעל סאד זיב ןעננערטשנָא ןאד ךימ לע ךיא
 וצ טנאמלעב ןייק ןעהעג ןענעק טסלאז אוד םוא
 ,ךיז גידנוקרע העג -- .ן'איצרָאּפ רענהעש רעד

 ףיא .ןאהט ךיוא סע לעװ ךיא -- דלעג אד זיא ס' וָאװ
 .טגראבעג ךאנ סע נירק ךיא סאד ,רעכיז ןיב
 7 / .ןאהט ףאנ רימ סע טעװ ןעמ

 (.בא עדייב)

 יענעצס עטייווצ :

 - ,זיוה ס'איצראּפ ןיא רעמיצ א ,טנָאמלעב

 (.ףיױא ןעטערט ,ַאססירענ ןוא ַאיצרָאּפ)

 הימ ןױש זיא ףיא רעקנישטניילק ןיימ ,אססירענ ,טראוונערהע ףיוא .ַשיצרָאּפ
 ' /  .טלעװ רעזעיד ןופ

 לזמ-מילש רעיא ןעוו ,ןייליירפ סעטונ ,ןענאז ןענעק סע טלאוו רהיא = .ַאססירעג

 לענינעי יד ןענייז ,סייוו ךיא טייוו איו ,ףאד ןוא .לזמ רעיא איו רעסערג ןייז טלאוו
 סע .רעגנוה ןופ סיוא ןעהענ סאוו ,איד איו קנארק יוזא ,רעביא ךיז ןעּפערפ סאו

 !סאוו רעד ;דנאטש-לעטימ םוצ ןעגנאלעּב וצ טינ טייקניניילק ןייק רעבירעד זיא

 וקסיוא ןייז ראנ טאה סאוו רעד רעבא ,יורנ דלַאב טרעוװ סולפרעּביא ןיא טבעק -
 / .רטגנעל טבעל סטנעמ -

 .טנאזענ טונ ,רעטרעוו עטונ ןענייז סאד  .ַאיצרָאּפ
 .רעסעּב ךאנ ןייז טלאוו ,טנלאפענ טונ ..אססירעג

 ןאד ,ףיז טרער סע איו גנירנ יזא ןאהטעג ףיז טלאו סע בוא .איצראּפ |
 ןופ ףאלביטש איד ןופ ןוא ,ןעכריק עסיורג ןערעוו םרעטסיולק עניילק ןופ ןעטלאוו
 סאוו סאד ןיילא טוהט רעכלעוו ,חלנ רער .ןעצאלאּפ עכילגינעק טייל-עמירא איד

 ןענרעל וצ רעננירג רימ ןיא סע .חלנ רעטונ ַא זיא ,ערעדנא ןאהט טסייה רע

 ,גיצנאווצ יד ןופ ענייא ןייז וצ רעדייא ,ןאהט וצ םונ זיא סע סאוו ןעשנעמ גיצנַאוװצ
 סאד ריפ עצעזענ ןעטכארטסיוא נעמ חומ רעד .ןערהעל ענענייא עניימ ןענלאפ ןוא |

 אזא .ץעזעג סעטלַאק א רעביא רעבירעה טננירּפש ּפאק רעניציה ַא רעבא ,םולב

 ץענ םער רעביא רעּבירעה טגנירּפש איז ,דנעגֹוי איד תענושט איד סאד זיא זָאה



 = .סאליצש 8

 / ןעפלעה טינ רימ טעװ ךיז ןע'ימכח ןײמ רעבא .ַהֵצֹע עטוג איד לעּפירק רער ןופ
 : ןעק ךיא טינ ,רימ זיא דניו ''| ןתח א ךיז ןעביילקסיוא,, .ןתח ַא ךיז ןעּביילקסױא
 -טינ ליוו ךיא סאוו םעד ןענאזטנע ןעק ךיא טינ ,ליוו ךיא סאוו םעד ןעביילקסיוא

 : ַא ןופ ןעכיװ םעד ףרוד ןעדנובענ רעטכאט רעדנעבעל ַא ןופ ןעליוו רעד זיא יוזא
 | = םענייק ןעק ךיא סאוו גאטהעוו ַא טינ סע ןיא ,ַאססירענ ,גָאז .רעטָאּפ ןעטדיוט
 1 ?ןענַאזטנע טינ םענייק ןוא ןעביילקסיוא טינ

 / עממורפ ןוא ,ןַאמ רעניטברָאפ-סטָאנ ַא ןעווענ זיא רעטאפ רעייא = .אססירעג

 ְּ איד טעװ םוראד ;ןעננורעטסייגעב עטונ ןעּבאה ,ןעמ טנאז ,טדיוט ןירַאפ ןעשנעמ
 - ,ענערלָאנ איד -- ,ךַאלטסעק יירד איד ןיא טרעלקעגסיוא טאה רע עכלעוו ,ײרעטָאל
 -,רענינעי רעד טעװ ךילרעכיז ןוא ,גידילזמ ןייז - ,ענעיילב איד ןוא ענרעבליז איד
  סעכלעװ ךרוד ,עלעטסעק עניטכיר סאד ןעביילקסיוא ,ןעבעיל תמא ךייא טעװ סאוו

 4 .עננוי עכילטסריפ איד ךייא ןעלהעפענ איװ רעּבא .יורפ ַא ריפ ןענירק ךייא טעוװ רע

 : | ?ךייא וצ ןע'נכרש יז ןעמוקענ ןענייז סאוו ,טייל
 / טסעװ אוד איו ןוא .,ןעמענ ערעייז רעביא רימ גאז ,ךיד טעב ךיא .איצראּפ

 = ןהעטשרעפ וטסעוװ גנורעדליש ןיימ טול ןוא ,ןרעדלישבָא ייז ךיא לעװ ןעפורנָא יז

 רע .ייז בעיל ךיא איוו
 : : .ץנירּפ רענַאטילָאּפַאענ רעד זיא רעטסרע רעד .אססירעג

= = 

2 

 / ער ןייא ןיא רָאנ טלַאה רע ןעד ,קישטבערז רע'תמא ןא זיא סאד  .איצרָאּפ

 = .ןייללא םהיא ןעק רע סאו םעד טימ סיורג ךיז טלַאה רע ןוא ,דרעפ ןייז ןופ ןעד
 / -נוא לעסיּבא טָאה רעטומ ענירריוו-נערהע ןייז סאד ,ארומ ּבאה ךיא .ןעדעימשעב
 : .רעימש ַא טימ טפיטשענרעט

 .קריצעּב ןופ ףַארג רעד זיא רעטייווצ רעד  .אטסירעג
 8 = בוא : :טגאזענ טלאוו רע איו טקנוּפ ; ןעזָאלבעננָא רדסכ זיא רע .איצראפ

 7 - ןעטבישענ עביליירפ טרעח רע ''.הרירב ַא ךייא רהיא טאה ,טינ ךייא לעפענ ךיא

 / ,ארומ ךיא באה ,דנענוי רעד ןיא הרוחש-הרמ יוזא גידנעייז .טינ טכעכיימש ןוא

 - רעבעיל לעװ ךיא .ףָאזָאליפ רעגידנענייוו א ןערעװ רע טעוװ רעטלע רעד ףיוא סאד
 ליצמו רמשמ טָאג ךימ לָאז .ייז ןופ םענייא טימ איו תמ ַא טימ ןעבאה הנותח
 5 | .ןעדייב ןופ ןייז

 .ל רעיסנאמ ,ררעה רעשיזיוצנַארּפ רעד ףייא טלעפעג איו ןוא .אססירענ

 : ר פ

 4 יי טי 2 ?י עי

 | ? ןָאב

 ,פ ךיױא רע לאז ןעפַאשעב ןיוש םהיא טאה רוטַאנ איד איוו יוזא  .איצראפ



 .קאליאש :)

 סרענאטילָאּפ-ַאעג םעד איו רעסעּב ךאנ זיא סאו ,דרעפ א טאה רע 1 טייקניניילק
 זיא רע ; קריצעב ןֹופ ףַארנ רעד איו ךיז ןעזָאלבנָא ןופ הדימ עטכעלש ערעסעּב א
 טעװ רע ; החמש רַאפ ןעגנירּפש ןא רע טבייה לעניופ ַא טגניז .טינ רענייק ןוא עלא

 טימ ןעּבאה הנותח לאז ךיא ןעוו .ןעטָאש םענעגייא ןייז טימ ןעטסעמרעפ ךָאנ יז -
 -רעפ ךימ רע טלאוו .רענעמ גיצנַאװצ טימ הנותח באה ךיא ןעסייה סע טעװ םהיא
 טבילענ וליפא ךימ טלאוו רט ןעוו רעבא ; ןייז לחומ םהיא ךיא טלאוו ןאד טעטכַא -
 .עבעילנעגענ ןייז טימ טניולעב טינ ךיוא םהיא ךיא טלאוו ןיזנהַאװ םוצ זיּב

 -לאפ ןאראּב ןעשילגנע ןעננוי םעד ןענעװ רהיא טקנעד סאוו .אססירעג
 ? שזרירבנעק

 -רעפ רע ןעד .טינ רָאנ ףיא קּנעד םהיא ןענעוו סאד ,טסייװ אוד .איצראפ
 -ײטַאל ןייק טינ טהעטשרעּפ רע .טינ םהיא העטשרעפ ךיא ןוא טינ ףימ טהעטש
 ךמ ריפ טסנעק אוד ןוא ;שינעילאטיא ןיִזק טינ ןוא ,שיזױצנַארּפ ןייק טינ ,שינ

 הטרעוו טינ זיא ךארּפש רעשילגנע רעד ןיא סינטנעק עצנַאנ ןיימ םאד ,ןענאז תודע -

 ןעק רעװ -- ! רערייל רעבא ,ןעשנעמ ן'תמא ןַא ןופ הנומת איד טאה רע .רעלעה ַא
 -ענ טהענ רע איו ענדָאמ טנייה -- ? ערוניפ רעמוטש א טימ ןעטלאהרעטנוא ּךיִז
 זָאז ענייז ,ןעילאטיא ןיא לעקער ןייז טפיוקעג טאה רע סאד ,טכַאד רימ }1 טעדיילק

 עלא ןיא קעטַאטס ןייז ןוא ,דנאלשטייד ןיא עלעטיה ןייז ,ךיירקנַארּפ ןיא ןעק
 7 .תומוקמ

 ? רַאבכאנ ןייז ,דרָאל רעשידנעלטָאש רעד ךייא טלהעפענ איוו ןוא .אטסירעג

 ןעװעילעג טאה רע ןעד ; ןכש א ןופ טייקניצרעהטונ איד טאה רע .איצרָאּפ
 ןעו ןעלהאצוצּבא םהיא ןערָאװשענ טאה ןוא רעוא ןיא ץעז א רעדנעלגנע םעד ייב
 וא - ,ןעוועג ברע םהיא ריפ טאה זיוצנארפ רעד סאד ,ביולנ ךיא { ןענעק טעוו רע
 .ץעז ןעטייווצ ַא ףיוא ןעבעירשענרעטנוא ךיז טאה

 -רעה ןעשיסקַאז םעד ,שטייד ןעגנוי םעד וצ רהיא טגאז סאוו ןוא .אססירעג
 ? קינעמעילּפ ס'נָאצ

 ןוא ; רעטכינ ןיא רע ןעוו ,הירפ רעד ןיא ףיליישבַא רהעז זיא רע .איצרָאּפ

 רענרע לעסיב א רע זיא ןעטסעב םַא זיא רע ןעו ,גָאטטימ ךאנ ךיכיישבא טסכעה
 .היח ַא איו רעסעב סעּפע ,סעּפע רע זיא ןעטסעב םַא זיא רע ןעוו : ןעשנעמ א ןופ

 .ןערעוו רוטּפ םהיא ןופ לעװ ךיא סאד ,ףָאה ךיא ,ליו סע סאוו ןייז נעמ - -
 ןעביילק וצ ןעגָאלשעגנא ךיז טלאוו רע ןעװ ןעוועגנ טלאוו איוו ןוא - .אססירעג = |

 -רע טינ ךָאד רהיא טלאוו ןַאד ,עלעטסעק עניטכיר סאד ןעבעילקעגסיוא טלאוו ןוא
 .טנַאזטנע םהיא טלאוו רהיא ןטוו רעטָאּפ רעיא ןופ ןעכיוו םעד טליפ



 קאליאש 0

 / -ענ ,ףיד ךיא טעּפ ,ןעטיהרעפ וצ קילננוא סעסיורג אזא םוא ןוא .איצראפ
 .  לעטסעק ןעשלַאפ םעד ףוא ןייוו ןייהר זָאלנ סעסיורג א רערעינא לעטש ,ַאססיר
 . ןיּב ,ןעכיורד ןופ ערה-רצי אזא ןוא גינעווניא ןייז לאז ןיילא לעווייט .רעד ןעוו ןעד
 , - !ַאססירעג ,סעלא ןָאהט לעװ ךיא .ןעבעילקעגסיוא סע טלאוו רע סאד ,רעכיז ךיא

 = .רוכש א טימ ןעבאה הנותח רעדייא .
  טעװ טסענ איד ןופ רענייק ; ןעקערש וצ סאוו טינ ךיז טאה רהיא .אססירעג

 / קירוצ ןעסאלשעב ךיז ןעבאה יז סאד ,טגָאזעג רימ ןעּבאה יז .ןעמוקנָא טינ ףייא
 - וצ ףיז ןע'נכרש רעייז טימ ןעניטסעלעּב וצ רהעמ טינ ךייא ןוא םייהַא ןערהָאּפוצ
 / -סױא סאד ךרוד איו םרעדנא סאווטע רוד ןעניוועג ךייא ןעק ןעמ ןערייס ,ךייא

 .ןעּבעירשעגראפ טאה רעטָאפ רעיא סעכלעוו ,עלעטסעק םעד ןופ ןעביילק

 . ףאר ךיא לעװ ,ַאלליביס איו ןערעו טלא יוזא וליפא לאז ךיא ןעוו / .איצראפ
 - איו טרַא רעד ףיוא ןעמהענ ךימ טעוו ןעמ ןעדייס ;אנאיד איו ןייר יוזא ןעבראטש
 ױזא ףאנ טאה םינתח לעקעּפ סעזיד סאוו טיירפ ךימ ,טנאז האווצ ס'רעטאפ ןיימ
 . ופ טלָאה טינ באה ךיא ןעכלעוו ,ייז ןעשיווצ רענייא אטינ זיא םע ןעד : לכש לעיפ
 : { דייהרעדנוזעג ןהענ יז ייז ןעלאז יאולה ,ןעטייוו

 א סירעטאפ רעיא רַאפ ךָאנ .,ןייליירפ ,ךָאנ רהיא טקנעדעג .אססירעג
 .5 רעהא זיא רעכלעוו ,רעילאוואק ןוא ןעטרהעלענ ןעגנוי א ,גידענעוו ןופ םענייא
 = יי 1 טַאררעּפטנָאמ ןָאפ זיקראמ םעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוק

 = - םהיא ןעמ טאה יוזא ּביולנ ךיא ; ָאינַאססַאב ןעוועג זיא סאד ,עי ,עי ,איצרָאּפ
 6 : .ןעֿפורעג

 - עניימ עכלעי ףוא ,רענעמ עלא ןופ רהעמ ; ןייליירפ גיטכיר ץנאנ .אססירענ
 2 - ענהעש א א ןעהטארייה וצ רע טנעיררעפ !טקוקעג זיא סע ןעוו ןעבאה ןעקילב עשיראנ
 .יורפ

 = ירעמ רע סאד ,ףױא קנערענ וא ; טונ רהעז םהיא קנעדעג ךיא  .איצרָאּפ
 2 שי | .ּביול ןייד טנעיד

 4 2 (.ףיוא טערט רעטנעירעב ַא)

 ; ? ןעגאז וטסליוו סאוו
 / ןפ ןעליוו יז . ; ןייליירפ סענידענג ,ךייא ןעכוז עדמערפ ריפ איד  .רעטנעידעב

 = ץנירפ) םינופ -- ,ןעטפניפ א ןופ חילש ַא ןעמוקעג זיא ךיוא ; דעישּבא ןעמהענ ףייא
  .טכאנייּב טניה ןייז אד טעװ ,ץנירּפ רעד ,ררעה ןייז סאד -,ןענאזנא - ,אקקָארַאמ ןופ

 8 אוא + טימ פ ייועמאקליויי ןעגאז ןענעק ןעטפניפ םעד טלאוו ךיא ןעוו .איצראפ



 ירא

 קאליאש | :

 ךיא טלאוו ןאד ,יידנוזעג טרהָאּפ,, רעיפ עגירעביא יד ןעגָאז לע ףיא איו ץראה םונ
 איד ןוא ןענילייה ַא ןופ טסיינ םעד טאה רע בױא .ןעמוק ןייז טימ טיירפענ ךימ
 ןייט רניז ןופ ןעשַאװנייר לאז רע ןעלעו רעּכעיל ףיא טלאוו ,לעווייט ַא ןופ הרוצ

 -- } םוק ,ַאססירעג .בייוו א ריפ ןעמהענ וצ ךימ רעדייא בייל -
 .סיוארָאפ הענ ,קישטנַאמ רעגנוי אודי

 ,ןעטיילנעּב וצ ןתח ןייא טייצ םיוק באה ףיא
 .ןעטייווצ א ןופ ןעּפאלק סאר ריהט ןיא ףיא רעה

 (.בא עלא)

 :ענעצס עטירד

 ץַאלּפ רעכילטנעפע ןא ,גידענעוו

 (.בױא ןעטערט קָאליאש ןוא אינאססָאב)

 .טכער ,ןעטַאקוד דנעזיוט יירד .קָאליַשש

 .ןעטַאנאמ יירד ףיוא .אינאססאב

 .טכער ,ןעטַאנאמ יירד ףיוא .קאליאש

 .ןענאז טונ טעװ אינאטנא ,טנאזענ ּבאה ךיא איו ,עכלעוו ריפ .אינאססאּב

 .טבער ,ןייז ברע טעװ אינאטנַא .קָאליאש

 -ענ םעד ןאהט רימ רהיא טעװ 1 ןעפלעהסיוא רימ רהיא טנעק  .אינאססאּכ

 2 1 רעפטנע רעיא ןעסיוו ךיא ןעק 9 ןעלַאפ
 ברע טעװ אינאטנא ןוא ,םישרח יירד ףיוא ,ןעטַאק דנעזיוט יירד .קָאליאש

 .טכער : ןיי

 .תבושת א ליוװ ףיא  .אינאססאב
 .שנעמ רעטונ א זיא אינָאטנא ..קָאליאש

 ? םהיא ןענעו סעטכעלש סעּפע טרעהענ רהיא טאה ..אינאפסאב

 ןיימ ,שנעמ רעטונ א זיא רע סאד ,גאז ךיא ןעוו : ןיינ ןיינ ,ןיינ ,ןיינ  .קָאליאש
 .ןענעמרעפ ןייז ןענעוו רעבא .דלענ טונ זיא רע סאד .ךימ רהיא טהעטשרעפ ,ךיא
 -ָאּפירט ןייק דנוצא טהענ ענייז ףיש ןייא : יוזא יא ,יוזא יא ןעקנעד טצעי ןעמ ןעק

 א סאד מלאיר רעד ףיוא טרעהעג ךיוא באה ךיא .ןעידניא ןייק סעטייווצ א ;סיל

 סאה יוזא ןוא -- דנאלננע ןיא סעטרעּפ א ,ָאקיסקעמ ןיא זיא- סנייז ףיש סעטירר
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 וי ,רעטערב רָאנ ןענייז ןעפיש רעּבא .םי ןיפיוא טײרּפשוצ ןעפיש עכילטע ךָאנ רע

 -דנַאּל ; זיימ רעסאוו ןוא זיימ-דנַאל ָאד ןענייז סע :ןעשנעמ רָאנ ןענייז ןעזארטאמ

 - רהַאפענ איד זיא םעד ץוח א } רעביור-עעז ןיימ ךיא -- םיבנג-רעסאוו ןוא םיבינ

 | ר רנעזיוט יירד ; חוטּב א רע זיא ןענעווטסעד ןופ .ןעזלעפ ןוא דניו ,רעסאוו ןופ
 .ןעמהעננא לעסקעוו ןייז ןעק ךיא ּביולג ךיא ,ןעטַאק

 : .טנעק רהיא סאד ,רעביז ןייז טגעמ רחיא = .אינאססאב
 8 רעכיז ןייז ןענעק וצ םוא געמ ךיא סאד רעכיז ןייז לו ךיא ..קאליאש

 .ןאינאטנא טימ ןעדער ךיא ןעק ןעניילרעביא רימ ךיא
 .נאטטימ ןעסע זנוא טימ טליוו רהיא ּביוא -.אינאססאב
 | רעיא ןעכלעוו ןיא ,זיוח םעד ןיא ןעסע ןוא ריח ןעקעמש ?איװ  .קָאליאש

 . טימ ןעלדנאה לעװ ךי -- ?לעווייט םעד טקישעגניירעה טאה ,חישמ רעד ,איבנ
 ןוא ,ךייא טימ ןהענ ןוא ְךייַא טימ ןעדייר לעװ ך' ,ףייא טימ ןעלדנאוו ןוא ךייא
 . טינ ןוא ךייא טימ ןעקנירט טינ ,ךייא טימ ןעסע טינ לעװ ךיא רעבא ; רדסכ יוזא
  סאד טמוק רעװ -- ?ָאטלַאיר רעד ףיוא ךיז טרעה סאוו -- .ךייא טימ ןענװַאד

 : - 3 ָאד
 ( .ףױא טערט ָאינָאטנַא)

 : .ָאינָאטנַא רָאיניס זיא סָאד  .ַאינַאססַאב

 טהעז קישטשרָאּבס א ףנוח א איוו טקנוּפ (טייז ַא ןיא) .קָאליַאש

 ; טסירק א זיא רע לייוו ,םהיא סַאה ךיא ! סיוא רע
 נירנעסיוו טינ ,סָאװ רַאּפ ךָאנ רערהעמ ןוא
 טנעצָארּפ ןהא רָאנ דלעג רע טינ ,תואצמה ןייק ןופ
 טפעשענ-טנעצָארּפ סאד רעטנוא זנוא טגָאלש ןוא
 .ןעוו םהיא ?עװ ךיא בוא .גידענעוו ןיא ָאד

 | ןעגיטעז טונ ןיוש ףיא לעװ ,ןעּפַאטרעד

 - 2 .סלָאפ ןיימ טסַאה רע .םהיא וצ סַאה ןעטלַא ןיימ

 | ךיז ןעמוק טײלּֿפױק עלא ואוו ,טרָאד ןוא
 ןוא לעדנַאה ןיימ ,רימ ןופ רע טכַאל ,ףיונוצ
 טּפור רע סאוו ,ןענעמרעפ ןעירשכ ןַימ

 לע ד' ּבױא ,קלָאפ ןיימ ןייז לאז טכולפרעפ -- טנעצָארּפ
 : | -- !ןייז לחומ םהיא

 ? טרעה רהיא ,קָאליַאש .אינָאטסַאב |
 יי סערַאַאּב ןיימ טצעי רעביא ןעכער ףיא +,קָאליאש

 ןעק ןורכז ןיימ טיוק רהעפעגנוא ןוא
 רנעזיוט יירד ןופ עמוס עצנַאנ איד היא ךיא
 טכַאמ ס' רעּבא ,ןעּפַאש טינ ךיילנ ןעטַאקור
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 רימ טעו ,דיי רעכייר א ,לבות ; סיױא טינ
 טַאנאמ לעיפ איוו ףיוא -- ! ניהור רָאנ -- .ןעפַאש ןיֹושי

 .גיהור טביילב ? רלענ סאד רהיא טליוו

 (ַאינָאטנַא וצ)

 סאוו רָאנ ר רעייא ןופ פאה ךיא -
 .טרערעג

 ֿטתענ ףיא ןוא ,טינ ּבינ ףיא ריר ,קאליַאש  .ָאינָאטנַא
 ,ךיא לעװ ךַאד ,טנעצארּפ ףױא טינ דלעג ןייק
 ,הטיונ רעסיורג א ןיא ןעפלעה וצ דניירפ א םוא
 לעיֿפ רע סייוװ ,ןעכערב גהנמ א לאמ סאד
 ?טליוו רחיא

 .ןעטַאקוד רנעזיוט יירד ,עי ,עי .קָאליאש -
 : + ןעטאנאמ יירד ףיוא .ָאינָאטנַא

 טנאזעג רימ רהיא טאה ןעטַאנאמ יירד ףיוא  .קָאליאש

 ! לעסקעוו רעייא ,ָאזכַא -- .ןעסענרעפ ראג ּבאה ף,!
 טכַאד רימ -{ וצ ףיז טרעה ראנ -- ןהעז ךימיאל ןוא

 טמהענ רהיא ןוא טינ טיג רהיא טגאזעג טאה רהיא
 ? טנעצארּפ ףיוא טינ דלעג ןייק

 טינ לאמ ןייק סאד והט ךיא = .ָאינָאטנַא

 = ,ףָאש סױבל טרעטיפענ טאה בקעי ןעוו  .קָאליטש

 ,לעקינייא ס'וניבא םהרבא ,בקעי
 לייוו .שרוי רעטירד ןייז ןעוועג זיא סאוו

 םהיא ריפ טראד ךיז טאה רעטומ ענולק ןייז
 -- רעטירד רעד ,עי ,עי -- טשימעגניירעה

 ז רעכואוו ןעמהענ ףױא רע טנעלפ ,ָאזלא .ָאינָאטנַא
 ,ןיינ .קָאליאש :ׂ

 טנעצארּפ ןייק טינ ,טסייה סאד : טינ עדַארג :סאד {
 וצ רָאנ ךיז טרעה טנעצארּפ ןָא טפור רהיא סאוו }

 זיא ןבל ןעוו .ןאהטענ טאה בקעי סאו

 ,ףָאש איד סאד ,ןעמוקעג טכערוצ םהיא טימ
 טקעלפעג ןוא טלעטניּפעג ןייז ןעלעוו סאוו !

 ,ףוטסַאּפ רעגולק רעד טאה ,ןערעהענ ןיבקעי לאז !

 יי שש

 ראי 5

4 
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 ,ךַאלעקעטש עכלעזַא טליישענבא ףז
 ףיז ןעּבאה ןעסּפעש עפייר איד ןעוו ,ןוא

 טסברעה עדנע סענַארַאּב איד טיט טרָאָאּפענ -
 - !גירענָארט ןערָאװעג ןאד ןענייז ןוא
 טקעטשעגניירעה ךַאלעקעטש איד רע טאה
 יז טנעלפ ףָאש ענידענארט סאד ואוו ,טרָאד

 פַא ןענייז ןעבאה ןופ טייצ רעד ןיא ,ןוא
 ןוא טלעטניּפעג ןעוועג ךַאלעמעל איד

 טרעהעג ןיבקעי ןעבָאה ןוא טקעלפענ
 ערעוו וצ איו לַאפנייא ןא ןעוועג זיא סאד

 .טשטנעבענ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעביוהעג
 טּבעל ןעמ ןעוו הכרב ַא זיא ןענעמרעפ
 .הבננ ןופ ןָא טינ רָאנ סע

 ןעוועג זיא סי .ָאינָאטנַא

 .טנעירעג טאה בקעי סעכלעוו ריפ ,קילנ א
 ,ןיילא םהיא ןָא טעדנעוועג טינ ףיז טאה סע
 .ןעהעשענ זיא ס' ןוא טלָאװעג טָאג טאה יוזא
 ? טנעצָארּפ ןעניטרעפטכער טימרעד רהיא טליוו

 5 ףיילנ רעּבליז ןוא דלָאנ רעיא ןעד זיא ןוא

 ? סענַארַאּב ןּוא ןעסּפעש וצ
 ; טינ סע סייוו ף' .קָאליַאש

 ףינ יוז' ףיז ןערהעמ רעבא ייז זָאל ףיא
 -- רָאיניס ,ריד קרעמ רָאנ -- .ףָאש סיבקעי אוו

 .שס לעווייט רעד איוו ,ָאינַאססַאּב ,רָאנ רעה .ָאינָאשנַא
 .ןינע םוצ טסַאּפ םהיא ןעוו קוסּפ א ןעגניירב
 ענילייה ךיוא טינ סאוו ,הטימענ זיי א
 ,עקרוש ַא וצ ןעכילגעג זיא ,עזייוועב
 ּוצ רעדָא ,עקרוצ עסיז א טאה סאוו
 .ץראה עליופ א טימ לעּפע םענהעש א
 { סױא ןעסיורד ןופ טהעז טייקשלאפ איד ןהעש איו

 5 - ןעטוס עטּביה א זיא ס' ,ןעטַאקוד דנעזיוט יירד .קָאליַאש

 ךימיָאל -- ףלעווצ ןּופ ירד -- ןעטַאנָאמ יירד ףױא
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 .טנניירב סאד לעיפ איו ןחעז רָאנ
 1 ןעקנַאר ןעפרַאד ריד רימ ןעלעוו ,קאליַאש ,ונ .ָאינָאטנַא
 .אינאטנַא ראיניס .קָאליאש

 ףימ אטלאיר רעד ףיוא רהיא טאה טפא ץנאג
 -- טנעצארּפ ןיימ ןוא דלענ ןיימ בעילוצ טאּפשרעפ

 ןוא סעצײלּפ איד טימ ןאהט שטעווק ַא ץלא געלפ ךי
 ןופ לעּפמעטש רעד זיא ןעדלוד ןעד ,ןעגייוושרעפ

 += יהא יו יז רעוואלט:

 רנוה ,רעדיינש-זלאה ,רעגיביולגנוא .קלַאפ ןיימ

 עשידיי ןיימ ףיוא טייּפש רהיא ,ןא ףימ רהיא טפור
 ץינ ךיא לייוו ץלא ראפרעד ןוא ,עטאּפַאק
 ףיִז סע טזייוו טצעי 1 טכער ץנאג ; רלעג ןענייא ןיימ
 רימ ןיא ךיז טגיהטענעב רהיא סאד ,סיורעה
 : טנאז ןוא רימ וצ טמוק רהיא -- 1 יוזא ,יוזא
 ,רהיא ,רימ סע טנאז רהיא **1 דלענ ןעפראד רימ ,קאליאש,,
 דראּב רעד ןיא ןעניּפשענ רימ טאה רהיא סאוו
 איוו ןעסיוטשרעּפ לעווש רעיא ןופ ףימ ןוא

 .דנוה ןענירעגנוה א קעווא טסיוטש ןעמ -

 ? ןענַאז רעטציא ךיא לאז סאוו ; ךייא ךיז טכיוו דענג
 ? רלענ רנוה א טאה : ןענאז טינ ךיא לאז
 רגעזיוט יירד ן'הייל לאז דנוה א סאד ,ךילנעמ ס'זיא
 ףיז רשפא ךיא לאז רעדא יי? ןעטאקוד
 ןוא ,הענכה טימ ןעקוב טצעי ךייא ּוצ

 ,טכענק א איו ,םעהטא ןעטקיטשרעפ א טימ
 : טייקגינעהטרעטנוא טימ ךייא וצ ןעשטּפעש

 טאה ךאווטימ םעניגנאנרעפ ,ררעה רעהטרעוו ןייט,
 רתיא טאה גאט םענעי ,ןענעיּפשעּב ךימ רהיא
 גנאל טינ ,סיפ איד טימ ןעטארטענ רימ ףיוא
 ראפרעד ןוא ,ןעפורענ דנוה ךימ רהיא טאה

 ,ערהע ןימ אזא טנייצעג רימ טאה רהיא סאוו

 ייֵז טפראד רהיא ראנ לעיפיוו ןעהייל ךייא ךיא לעװ
 . ,ףנוה ןעפור רערעיװ ןענעק ףיד טלָאװ ךיא = .ָאינָאטנַא

 ,סיפ איד סיט ןעטערט ןוא ךיד ןעײּפשעג
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 יי 7 2 ,רלענ עמוס עזיד ןעהייל זנוא וטסליוװ
 ןעוו ןעד ;דניירפ ענייד איו טינ סע חייל אט
 טנעצארּפ טגנַאלרעּפ דניירפ ַא ןופ טּפַאשדניירפ טאה
 | הייל רעּבעיל ,ןיינ ? דלאנ סערַאבטכורפנוא ריפ
 א . טמוק סע ןעוו ןעד ,דנייפ ענייד איו רלענ סאד
 16 ,טינ ןעלהאצעּב רימ ןוא ןימרעט רעד ןא
 .} } זנוא ןענעק תוזע רהעמ טימ וטסעוו

 לי : .ןענאלקרעפ
 טא - :טנערעגפיוא ןעראווענ טייז רהיא איוו טהעז .קָאליַאש

 | | ,רניירפ א איו הבוט א ןאהט ףייא ליוו ךיא
 6 טאה רהיא סאוו ,ןעסענרעפ דנַאש איד ליוװ ךיא
 רלעג סאד ךייא ןעפַאש ןוא ןאהטעגנא רימ
 א טליוו רהיא ןוא ,רעכואוו רעלעה א ןהא ראנ
 09 | ףייא וצ ןַאד ךיא טלאוו .ןערעה טינ ראג ךימ
 כא א ( ?ןייז ףילרניירפ טינ

 2 6 .ףילדנייירפ ןייז טלאוו רהיא ךילקריוו .ָאינָאטנַא
 - שסוק ,ןעויװ ףייא ךיא לעװ טפַאשדניירפ עזיד ןוא .קָאליַאש

 א ךיז טעימתח ,סוירַאטאנ א וצ רימ טימ
 יי טלהאצעב רהיא ּבױא ,ןוא לעסקעו רעייא ףיוא

 םעד ףוא ,גאט ןעטמיטשעּב םוצ ךילטקניּפ טינ
 ,טהעטש לעסקעװ ןיא איו טול ,טרא ןעטמיטשעב
 גנעמ ךיא סאד ,סעװאטַאק ףיוא רימ טּביירשרעּפ
 ,שיילּפ רעיא ןופ טנופ א ןַאד ןעדיינשסיוא

 -- -ּבעיל זיא רימ רעּפרעק ןופ לייהט ןעכלעוו ןופ
 א ,ןעביירשרעטנוא ךימ לעװ ף' ; תונמאנּב ,טונ  .ָאינָאטנַא

 0 -  .שנעמ רעטוג א טייז רהיא סאד ,ןענאז ךַאנ
 /  םינ ףיא ליװ לעסקעו ןימ אזא ףיוא ! ,ןיינ = .אינאססאב

 | לעוװ די : ןעביירשרעטנוא ךימ ריפ ךיז טלָאז רהיא
 .הטיונ ןיימ ןיִא ןעביילב רעבעיל ןיוש

 : = עלעימשרעפ טינ לעװ ' ? שנעמ ארומ וטסאה סאוו .אונאטנַא

 = - טימ ךאנ טסייה ס' ,ןעטַאנָאמ ייווצ עזעיד ןיא

 אי ףאנ ךיא טרַאװרע ,ןימרעט ןירַאּפ טַאנָאמ א

 עצי -* .ריזי שא .שדהא 1.9 זיי

 טי

 י



 קַאליאש - יע
 : א

 טמערטעב סע איו דלענ לעיפ יוזא לאמ ןהעצ
 .לעסקעוו רעד

 סאוו ,אלוכ אמלעד אנובר .קָאליאש

 .ענענייא רעייז 1 ןענייז םיונ איד
 ןעניטכעדרעפ ייז טנרעל טייקניצרעה-טרַאח

 סאוו ,ףייא טעּב ךיא ,רָאנ רימ טגאז .ןעטייווצ םעד
  ּזןָא ךייא גָאלק ךיא ןעוו ןעבאה ןעד ךיא לעוװ
 יוזא טינ זיא שיילפ-נעשנעמ סאד ,טסייוו רהיא
 איו ךילצינ יוזא טינ זיא ןוא ,הטרעוו לעיפ

 .ןענעיצ רעדא ,ןעסקָא ןופ ,היק ןופ שיילפ סאד |
 : : . ,ןח רעייא ןעניווענ טימרעד לעװ ךיא
 ;רנוזענ טייז ָאט -- םינ ביוא . טכער זיא ,רהיא טליוו
 .עבעיל ןיימ ריפ טבערנוא טינ רימ טוהט ןוא

 .לעסקעוו םעד ףיוא ןעביירשרעטנוא דימ לעװ ךי ,קָאלײש עי .אינאטנא
 ,ךיילג סוירַאטָאנ םייב ךימ טפערט ָאט .קאליאש

 .לעסקעוו ןעניסַאּפש םעד ףיוא רעטנוא ךיז טביירש ןוא -

 ,ןעטאקוד איד ןעקאּפנייא ןיוש ןהעג לעװ ךיא
 ףיא עכלעוו .גנוניואוו ןיימ ףיױא ןהאט קוק א
 ,גנוי ןערטיכ א ,טבענק א טיורטעגנא באה
 .קירוצ ָאד ךיא ןיּב ענר א ןיא ןוא

 ךיי רעד (.גא קָאליאש) .ריי רעבעיל ןיימ ,דניוושעג רָאנ העג .אינאטנא

 .רעבילדניירפ טרעוו רע ; ןעפיוט ךאנ ףיז טעווי

 55 151 יי? עי, אי יע ,4 יי.

 .טייקכילרניירפ ןייז ןיא עסרוש א באה ךיא .אינאססאב

 .ןירעד סטכעלש ןייק טינ ראנ העז ךיא ; םוק ,,םוק .אינאטנא

 .ןימרעט ןיראפ טאנאמ א טמסוק הרוח ןיימ

 ( .בא ערייב)

 .טקא ןעטסרע ןופ ערגע |

 ר: לשטסייאקלבֲל טי רמ-י-ביפי-נט
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 .טקא רעטייווצ

 .ענעצס עטסרע

 .זױה ס'ַשיצרָאּפ ןיא רעמיצ א .טנָאמלעּב

 .שיצרַאפ ,רעטיילגעב ענייז שיט ָאקקָארַאמ ןופ ץנירּפ רעד ףױא ןעשערפ סע)

 (.עטנעידעב ערעדנא ןוא ,ַאססירענ

 --,טכיזעגנא ןיימ בעילוצ רנייפ ךימ באה טינ ..רָאמ
 ןופ גוצנַא רענידרעטסניפ רעד זיא סאד
 באח ןוא ןיואוו ךיא :ןוז רעטצנאלנענבא רעד
 .רהיא ןופ טייוו טינ טעװעדָאהענּפױא ךימ

 ,טייז ןופצ ןופ ןַאמ ןעטסנהעש םעד רימ גנערב

 טייקניטכיל ענידרעייפ איד םיוק ואוו

 ףיז רימָאל ןוא ,זייא ךאלטכיל איד טצלעמשוצ
 וצ ,עבעיל רעיא בעילוצ ןעריינשנייא

 טולב עטסהמיור סאד זיא סעמעוו ,ןעזייוועב

 ןיימ ,ןיליירפ ,ריד נאז ךיא .סנייז רעדָא טניימ
 .ןיוש ןעדלעה ןעקָארשעגבא טאה טלאטשענ

 עטסלערע איד ךיוא ,עבעיל ןיימ ייב רעווש די
 .טּבעילעג סע ןעבאה רנַאל ןיימ ןופ ןעיורפגנוי

 רעסיוא ,ברַאפ עזעיד ןעטיברעפ טינ טלָאװ ךי
 .ןינינעק עלרע ןיימ ,ץרעה ןייד ןופ תורוס איד ןענע'בננ וצ

 ןיילא טינ ףיא נלָאּפ ,ןעביילק םוצ טמוקסי ןעוו .ַאיצרָאּפ
 .גיוא סילעדיימ א ןופ הצע ענייפ איד

 עירעטָאל איד רימ טבינ ,םעדרעסיוא ,ןוא
 3 גיליוויירפ טינ טכער סאד לאזקיש ןיימ ןופ
 / טלאוו רעטאפ ןיימ ןעוו רעבא .ןעביילק וצ
 ,ףרודאד טקירדעננייא ןוא ,טגנייארַאפ טינ ףימ
 עו סאוו ,םעד ןופ יורפ איד ןייז זומ ךיא סאוו



 קאליאש : יי לג

 זיא רעכלעוו ,לעטימ םעד טול ועמהענ ךימ
 ,ץנירה רעטרהעעג ,רהיא טלָאװ ,טנאקעב ןיוש ךייא

 ןתעש יוז' ןַאד עבעיל ןיימ רַאפ ןעזעוועג

 ,ענעמוקעג איד ןופ רעוװ דנעגריא איו
 .ןהעזעג ןעוו באה ךיא סאוו

 .ףייא ךיא קנאדעב רַאפרעד רַאגָאז .רָאמ

 ,ךאלטסעק איד וצ-,עטיב ,ךימ טרהיפ םורד

 רעווש ךיא .ןיב ךיא גידילזמ איו ,ןהעז וצ
 ןוא רעיפָאס םעד טאה סאוו ,דרעווש ןעזיד ייּב

 לָאמ יירד טאה סאוו ;טדױטעג ץנירּפ רעיזרעּפ א -

 טלָאװ ךיא ,טנעיזעב ןאמילָאס ןַאטלוס םעד
 ,גױא עטכדליוו סאד איו ,רעדליוו ךאנ טקוקעג

 ,רעניהטומ ןייז רעטסניהטומ רעֶד איוו טרָאװ ךי
 ךיא טלָאװ ךַאלערעב עגידענייז איד

 טסורב סירעטומ רעד ןופ ןעסירענקעווא
 .,טמורכ רע ןעוו ,ןעטָאּפשרעּפ ביול םעד טלאוו ךי ;אָו = -

 !ךא ,רעַּבא .ןעניווענ וצ ,ןיליירפ ,ךיר

 ךיז ןעלעיּפש סאקיכ ןוא סעלוקרעה ןעוו

 רעוו ןעהעז וצ סוא ,ןעפראוו .ךאלדנייב ןיא

 קילג ךרוד ןעק ,רעלעיּפש רער'סעב א זיא סע

 .ףרָאװ ןער'סעב א ןָאהט רָאג דנאה עריכאווש איד

 ;טנעיזעב שזַאּפ ןייז ןופ סעדיסלא טרעוו יוז' -

 ,קילג ןעדנילב ןופ טרהיפעג ,ךיא ןעק יוזא
 טהעטש רעכלעוו ,רענייא סאוו ,סאד ןערהעוונא

 ןוא ,ןענירק ןעק רימ ןופ רעגירדעינ לעיפ
 .ןעברַאטש.גאטהייוו רַאפ

 ,ףיז טכאמ ס' איו ױזַא ןייז ןעדעירפוצ טזומ רהיא  .ַאיצרָאּפ '
 רעדא ,ןעביילק ן'עבורּפ טינ ראג רעדא ,ןוא

 טעוװ רהיא סאד ,ןעבייקק ן'רַאפ ןערעווש וצ |

 טימ הטַאריײה ןענעוו ןעדער טינ רהעמ ןיוש = -
 .ןעהטאר יז טזאל ָאט .סיוא גיטכיר טינ טביילק רתיא גיוא ,ןייליירפ א



 ש | סאליאש

 .לומ ןיימ וצ ךימ טרהיפ ,טמוק .ןָאהט טינ רהעמ סע לעװ ףיא .רָאמ
 טעוו גאטימ ךאנ ןוא ,לעּפמעט ןיא טסרעוצ .ַאיצרָאּפ

 .ןעקילנ ךייא טעוװ סעַאיוו ,ןעחעז רהיא

 ,העש רעמונ א ןיא ,ָאזלַא  .רָאמ
 .ָאר ןערעוו וצ טכולפרעפ רעדָא ,טשטנעבעג

 (.בא עלא) |

 .ענעצס עטייווצ

 .נידענעוו ןיא סאנ א

 (.ףיוא טערט ,ָאבבָאג טָאלעצנַאל)

 ןופ יא ןעפלעה רימ טעװ ןעסיווענ ןיימ ,סיוועג .טָאלעצנַאל
 רעטניה זיא ןטש רעד .תיבה לעב ןיימ ןעדיי םעד
 {רימ וצ גידנענאז ;ןייא רימ טרער ןוא עצײלּפ ןיימ
 .רערא ,טאלעצנאל רעטונ ,ָאּבּבָאנ טָאלעצנַאל ןָאּבּבָאג
 ןוא ,דנעה איד ןיא סיפ איד םהענ ,ָאּבּבָאנ רעטוג
 ,ןיינ,, :רימ טנאז ןעסיוועג ןיימ 'י.קעװַא ףיול ןוא םהענ
 ,גנוטכַא ּבינ ;טָאלעצנַאל רעכילרהע ,םורעה ךיז העז
 רעהירפ באה ךיא איו יי,רעדא ,אבּבָאג רעכילרהע
 ,עפ ,טינ ףיױל ; אבבאנ טאלעצנַאל רעכילרהע, ,טגאזעג
 רעטסגיהטומ רעד ,אזלַא סעטַאיּפ איד טימ ןעפיול
 טנאז יי! אדייה,, .ןענארטבא ךיז רימ טסייה ןטש
 סעטאג םוא,, ,ןטש רעד טנאז ''! קעװַא,, ,ןטש רעד
 אי, ,ןטש רעד טנאז ײ,הטומ רהעמ גירק ;ןעליוו

 ץרעה ןיימ גידנעטלאה ,ןעסיוועג ןיימ ,אזלַא 'י.ףיול
 רעכילרהע ןיימ,, ;םכח א איו רימ טגאז ,עלאּפ רעד ייּב

 ןעטַאט א טסאה אוד איו יוזא ,טאלעצנַאל דנירּפ
 ע:עילרהע ןַא ,רעבעיל ,רעדא ייײןַאמ ןעכילרהע ןַא
 - ,גירנעגאז תמא םעד ,ןעד יי .עמאמ א ראפ יורפ
 טאה .גידעּפעלק לעסיּב א ןעווענ עטַאט ןייט זיא
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 ןיימ ,אזלא -- :קַאמשעניייּב לעקיטש א טַאהעג
 רעװ,, יי.ףאווש טינ רעוװ ,טאלעצנאלא :טנאז ןעסיוועג
 זייט טנאז י',ךאווש טינ רעוװ,, .ןטש רעד טנאז '',ךַאװש
 א זיא הצע ןייד ,ךיא גאז ,ןעסיווענ .זעפיוועג
 .עטונ א זיא הצע ןייד ,ךיא גאז ,ןטש ;עטונ

 סע טסייה ,ןעסיווענ ןיימ ןופ ןערעינער ןעזאל ךיז
 ,תיּבה לעּב ןיימ ןעדיי םעד טימ ןעביילברעּפ
 ןַא (!דער איד ןייז לחומ טאנ רימ לאז) ,זיא רעֿכלעװ
 סע טעװ ןעדיי ם'ינופ ןעפיולנעװַא ןוא :לעווייט טרא
 זיא רעכלעוו ,ןטש ןופ ןערעינער ןעזאל ךיז ןעסייה

 ,סיוועג .ןיילא לעווייט רעד (הליחמב ךייא טעב ךיא)
 {שיילפ ןוא טולב ןיא ןיילא לעווייט רעד זיא דיי רעד

 סעֶּפע זיא ןעסיוועג ןיימ ,ןעסיוועג ןיימ ףיוא ,ןוא
 ּוצ ןעהטַאר רימ ליוו רע סאוו .ןעסיווענ רעטכעלש א
 רימ טבינ ןטש רעד .ןעדיי סעד טימ ןעביילּברעפ

 ,ןעפיול לעװ ךיא ;הצע ערעכילדניירפ א ןיוש

 {להעפעב םוצ ריד ןהעטש סעטַאיּפ עניימ ; ןטש
 .ןעפיול לעװ ךיא

 (.לעברעק א טיט ףױא טערט ָאבבָאג רעטלא רעד)

 ,ךייא טעּב ךיא ,רהיא ,ררעה רעגנוי ,ררעה ןיימ .ָאננָאג
 ? זױה ס'נעדיי ןעררעה םעד אוצ ָאד ןעמ טהענ איו

 ןיימ ךָאר זיא סאד ,לעמיה ןיא טָאנ (טייז א ןא) .טָאלעצנַאל
 טינ וליפא זיא רע ! עטַאט רעכילּביײל , ועיתמא

 ךָאד רעבָא ,דנילּב ןעצנַאג ןיא
 טימ ךימ לעװ יא .טינ רימ טנעקרעד ןוא ,דנילב

 .ןעלטרעווכיילנ לעסיּבא םהיא
 איוו ,ףייא טעב ךיא ,ררעה רעגנוי ,ררעה ןיימ  .ָאבבָאנ

 ?ןיוה ס'נעדיי ןעררעה םוצ ָאד ןעמ טהעג
 רעּבָא : סטכער ךיז טמירקרעפ לעקניו ןעטסקענ םייב  .טָאלעצנַאל

 א ךיז טמירקרעפ לעקניוו ןעטסקענ עמַאס םעד ייב !
 ןעטסרע םעד ייב רָאנ ,ףימ רהיא טהעטשרעפ ; סקניל

 ,פקניל טינ ןוא סטכער טינ ךיז טטירקרעפ לעקְנִיװ
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 רעהַא -- טינ -- ןיחא -- טינ סיוא ךיז טחערד רָאנ |
 ' .זױה סי'נעריי םוצ טקנוּפ

 רהחיא טנעק .ננַאנ ַא רימדנלָאפ זיא סאד ,תונמאנּב .ָאבבָאג

 .ךיז טלַאה רעכלעוו ,טָאלעצנַאל רענייא בוא ,ןענָאז רימ
 ? טינ רעדָא םהיא ייכ ךָאנ טניואוו ,ןעריי םייב ףיוא

 (טייז ַא ןיא) -- ? טָאלעצנַאל ןעררעה ןעננוי םעד ןופ רהיא טדער .טָאלעצנַאל

 ; רע-ליּפענ א ךיא ךָאמ טצעי ,גנוטכַא טבינ טצעי
 ּו טָאלעצנַאל ןעררעה ןעננוי םעד ןוֿפ רהיא טדער (טױל)

 ר רעמירָא ןַא רָאנ ,ררעה ןיימ ,טינ ררעה ןייק זיא סאד .ָאבבָאג

 | ,רעכילרהע ןַא ,סע נָאז ךיא שטָאכ ,זיא עטַאט ןייז

 טהענ סע ,טָאנ ןעקנַאר ,ןוא :ןַאמירָא רעסיורנ רהעז
 6 | .טונ ץנַאנ םהיא

 : זיא עטַאט ןייז סאוו ,ךיס סע טרַא סָאװ ,ָאזלַא ..טָאלעצנַאל

 .טָאלעצנַאל ןררעה ןעגנוי םעד ןופ ָאד ןעדער רימ
 ,טָאלעצנַאל ןופ ןּוא ,דניירפ ס'טייקגידעננ רעיא ןופ .ָאבבָאג

 2 2 כ 7 .ררעה ןיימ

 טעּכ ףיא .,ןכב-.ןַאמ רעטלַא ,ךייא טעב ךיא רעבָא ..טָאלעצנַאל

 ןררעה ןעננוי םעד ןענעוו רהיא טדער : ןכב ,ךייא

 זטָאלעצנַאל
 .ררעה ןיימ ,טָאלעצנַאל ןופ .ָאבבָאג

 טרער :טָאלעצנַאל ןררעה ןעננוי םעד ןופ ,ןכּב אלימ = .טָאלעצנַאל
 : רעד ןעד :רעטאפ ,טאלעצנַאל ןררעה םעד ןופ רהעמ טינ
 עכלעזא ךא: ןוא ,תולזמ איד טיול) זיא ררעה רעננוי

 עכלעזַא ףאנ ןוא ,רעטסעווש יירד איד טול ,סענאּבַאבַאז
 טלאוו רהיא איו ,רעדא ,ןעראווענ רטפנ (תורות
 : .הור ןייז ןיא ןעגנַאגענ ,טגאזענ

 ןעווענ זיא ל'רוחב רעד  ןייז ליצמו רמשמ לאז טאג .ָץבנָאג
 עצנַאנ ןיימ ,ןערהאי ערעטלע עניימ ןופ ּבַאטש רעד

 .עציטשר
 . יףעקעטש א איו ,סיוא ןעד ךיא העז (טייז א ןיא) .טָאלעצנַאל

 5 / ארערא ,בַאטש א איו ,ןעקאלפ א איו
 2 : העטאפ ,ְךיִט וטסנעקרעד -- 1 פול



 קָאליאש 2

 } ררעה רעגנוי ,טינ ףייא ןעק ףיא ,רימ זיא דניו .ָאבכָאג
 (! םולשה וילע) לירוחב ןיימ זיא ,ףייא טעב ךיא ,רעבא |

 : { טריוט רעדָא נידעּכעל
 ?רעטָאפ ,טינ ךימ וטסנעקועד .סָאלעצנַאל

 {רנילב-קָאטש ןיב ךיא ,ררעה ןייט ,העוו ןוא ְךָא .ָאבבָאג

 .טינ ךייא ןעק ךיא |
 וליפַא טלָאװ רהיא ןעוו ןעד ,ן'תמא רעד ןיא ,ןיינ . .טָאלעצנַאל

 טינ טגעמענ ףוא ףימ רהיא טלָאװ ,גידעהעז ןעוועג
 ןענייא ןייז ןעק רעכלעוו ,רעטָאפ רעד .ןענעקרעד
 ,ןַאמ רעטלא ,ָאזלַא .רעטָאּפ רענולק ַא זיא ,דניק
 .ןהוז רעיא ןופ סעיינ ןעלהעצרע ךייא לעװ ךיא

 ןעק ררָאמ א : סיורעה טמוק תמא רעד ; ךימ טשנעב
 דניק-נעשנעט א רעּבא ,ןייז ןעטלַאהעּב גנַאק טינ -

 .ףוס םוצ סיורעה טמוק תמא רעד רעבא : ןעק

 ןיִב ךיא : ףיוא טהעטש ,ררעה ןיימ ,ךייא טעב ךיא .ָאנבָאג

 .טָאלעצנַאל ןהוז ןיימ טינ טייז רהיא .רעכיז !
 שירָאנ טִינ רהעמ יז רימָאל ,ךייא טעּב ךיא  .טָאלעצנַאל

 ןיב ףיא .הכרב רעייא רימ טבינ רָאנ ,ןעכַאמ
 רעייא .ןעוועג זיא סאוו ,לירוחּב רעיא ,טָאלעצנַאל
 .ןייז טעװ סאוו ,דניק רעיא ןוא ,זיא סאוו ,ןהוז

 ןהוז ןיימ טייז רהיא סאד ןעביולג טינ רימ ךיז טזאל סע .ָאבבָאנ
 : םעד ןענעוו ןעקנעד לאז ךיא סאוו ,טינ סיײוו ךיא  .טָאלעצנַאל -

 ,שנעמ ס'נעדיי םעד ,טָאלעצנַאל ןיב ךיא רעּבא -
 זיא ירעגרַאמ בייוו רעייא סאד רעכיזי ןיב ךיא ןוא

60 

 יא זי :

 .רעטומ ןיימי
 יזערעווש לעװ ָךי : ירעגרַאמ עקַאט איז טפור ןעמ  .ָאבבָאג =

 שיילפ ןענייא ןיימ וטזיב טָאלעצנַאל טזיב אוד בוא

 ןייז ןייז לאז טקנַאדעג ןוא טּבױלעג : טולּב ןוא =
 ! טסאה אוד דראב א רַאפ סאוו ! ןעמאנ רעבעיל -

 ייימ איו עדראמ ן'פיוא ראאה רהעמ טסאה אור

 קע ןיפיוא טאה ןעבאה ןיּבָאד לעדרעפ ;-
 | ,עסקַאװניײרעה קע ס'ניבאד זומ ,אזלא ,םיוא זיו םע איו .טשלעצנאל



 02 לי א קט כיֵשִש | : 54

 0 א עבאה ךיא ןעוו ןעד ; קירוצ
 סע סאד ,רעכיז ךיא ןיּב ,לאמ עטצעל סאד

 איוו ,קע ן'פיוא ראה רהעמ טַאהענ טאה
 .ערראמ ןיפיוא ךיא

 !טרעדנערעפ ךיז טסאה אוד איו ,טאנ ןיימ  .ָאנבָאג
 8 5 ּבאה ךיא ? תיבה לעב ןייד טימ סיוא וטסמוק איו
 8 יי רהיא טמוק איוו :הנתמ א טכַארּבעג םהיא
 ?סיוא טצעי

 ריר יש איו יוזא ,רימ טגנַאלעּבנא סאוו ראנ 1 טונ ,טונ  .טָאלעצנַאל
 :! ךיא לעװ ,ןעפיול וצ ןעסאלשעב ןיוש ךימ ּכאה ךיא

 . א ןעפאלעגבא ןעבאה לעװ ךיא זיּב ןעפיול .ןיוש

 : דיי רעיתמא ןא זיא לַאּפיצנירּפ ןיימ .סנעוו קיטש

 .| קירטש א םהיא ביג ! טנעזערּפ ַא םהיא ןעּבענ

 טסנעק אוד : רעגנוה רַאפ סיוא םהיא ייב הענ ךיא
  טימ באה ךיא סאוו ,רענניפ ןעדעי ןעלהעצרעביא

 טויב אוד סאוו ,טהערפ ךימ ,עטַאט .ןעּפיר עניימ
 יי ר ןררעה םענייא ראפ הנתמ ןייד רימ ּבינ : ןעמוקענ
 יי 2 רהעז ןיתמא רעד ןיא טבינ רעכלעוו ,אינַאססַאּב
 | טאש טינ םהיא ייב לעװ ךיא בוא : עניצנַא עיינ ענהעש

 6 | יא -- .טלעוו קע זיב ןעפיול ףיא לעװ ,זענעיד
 | + עטַאט ,םהיא וצ -- .ןַאמ רעד טמוק טא {לומ רענעטלעז

 ןענעיד ףאנ לעװ ףיא בוא ,דיי זיא ןעמאנ ןיימ

 .ועדיי םייּב רעננעל
 6 ןעטערט רעטיילגעב ערעדנַא ןוא ,ָאצנעראל ,ָאינַאססַאב)

 /  שרעװ ןאהטענ סע לאז רעבא : יוזא ןאהט טסנעמ  .ָאינַאטסַאב

 וי ניטרַאפ ןייז לאז ןעסע-דנעבַא סאד ,ךיג יוזג

 עזיד סאד העז .רהוא ףניפ ןופ רעטעּפש טינ

 נעװַא בינ : ןערעוו ןעּבעגענבָא ןעלָאז ףעידב
 ןעמוק וצ ָאנַאיצַארנ טעּב .ןוא ;עניצנַא איד ןעכַאלכ

 .ישזאל ןיימ  ףיוא דלאב
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 (.בַא רעטנעידעב ַא)
 .םהיא וצ ,עטַאס .טָאלעצנָאל



 קאליאש הע 58

 { טייקגידענג רעיא ןעשנעב לאז טאג .ָאבנָאג
 ? רימ ןופ סאוו רהיא טגנַאלרעּפ 1 קנַאד ןעסיורג א .ָאינַאססַאּב

 -- ,לעגניי רעמירא ןא ,ררעה ןיימ ,ןהוז ןיימ זיא טא  .ָאבבָאג
 ןעכיר םעד ראנ ,ררעה ןיימ ,לעגניי רעמירא ןא טינ .טָאלעצנַאל

 טעװ רעטאפ ןיימ איו ,טלאוו רעכלעוו : גנוי ס'נעדיי
 -- ןערעלקרע ךילטייד

 קרַאטש סאד ןעמ טגא| איו ,ררעה ןיימ ,ךיז טאה רע .ָאבבָאג

 .- ,ןענעיד ןעלעוו וצ טײהקנַארק א טימ ןעמונעגנא |
 ןוא : ןעדיי םייב ןעיד ךיא ,רוציקב .ךילקריוו .טָאלעצנַאל

 ךילטייד טעװ רעטאפ ןיימ איו ,גנַאלרעּפ א ּבאה
 -- ,ןערעלקרע

 א טימ דנוה א איו ןענייז תיּבה לעב ןייז ןּוא רע .ָאבנָאנ

 : -- ,ץַאק

 רעד סאד ,זיא תמא רעצנַאנ רעד ,טדערעג ץרוק = .טָאלצנַאל = -

 ךימ טננערב ,ןאהטעג סטכעלש רימ טאה רעכלעוו ,ריי
 ,ףאה ךיא ,גידנעייז ,רעטאפ ןיימ איו ,םאד וצרעד
 -- ,ןערעלקרע ךילדנירג ךייא טעװ ,ןַאמ רעטלא ןא

 ףיא עכלעוו ,ןעביוט ןופ טכירעג א אד באה ךיא  .ָאבבָאג =
 ןיימ ןוא : טייקגידעננ רעיא ןעבענקעװַא ןעלעוו טלאוו
 ,זיא גנַאלרעפ

 ,ןעסערעד ןיוש רימ טאה ננַאלרעּפ רעד ,רוציקּב ראנ .טָאלעצנַאל
 . ןעזיד ןופ ןערהַאּפרע טעװ טיקגידענג רעיא איו
 שטאכ ,סע גאז ףיא שטאכ ןוא ; ןַאמ ןעטלַא
 שנעמ רעמירא ,ךאד רע זיא ,ןַאמ רעטלַא ןא

 : .רעטאפ ןיימ

 { רהיא טליוו סאוו ןעדייב רַאּפ ןעדייר רענייא לאז .,אינַאספַאּב
 .ררעה ןיימ ,ןענעיד ךייא  .טָאלעצנַאל
 ררעה ןיימ ,ןורסה רעצנַאג רעד עקַאט זיא סאד טָא .ַאבבָאנ

 .טליפרע ןיוש זיא שנואוו ןייד ; טונ ךיד ןעק ךיא  .ָאינַאססַאּב
 רימ טימ טנייה טאה ,לַאּפיצנירּפ ןייד ,קָאליאש
 ; טרידנַאמָאקער רימ ךיד טאה ןוא ,טדערעג
 ייּב ןענעיד ןערעהוצפיוא ךיז טניול יס ּבױא



 סאליאש : 8

 א | רעד ןערעוװ וצ םוא ,ןעדיי ןעכייר א
 8 .ןאמירא ןַא ררעה א ןופ רעטיילגעּב

  ןתעש רהעז ךיז טסַאּפ טראווכירּפש רעטלא רעד  .טָאלעצנַאל

 - ;ררעה ןיימ ,ףייא ןוא קָאליאש לַאּפיצנירּפ ןיימ ףיוא
 .גונענ טאה רע ןוא ,לעמיה ןופ ןח םעד טאה ,ררעה ןיימ ,רהיא

 =- .ןהוז ןייד טימ ,רעטָאפ העג  טונ סע טסנאז אוד .ָאינַאססַאב

 , ר ןוא ,ןררעה ןעטלא ןייד ןופ דעישּבא םהענ

 א םהיא טּבינ .ןייא העטש ךיא ואוו ,ךיז גירנוקרע
 איוו רעסעּב ןייז לָאז רע טהעז (רעטיילגעב ענייז וצ) -- גוצנַא ןַא

 .ןייז ןָאהטעג לָאז סע טחעז -- .ענירביא איד
 - .,עגירק טינ עלעטש ןייק רָאנ ןעק ךיא -- .רעהא ,עטַאט .טָאלעצנַאל

 -- .טרַאדעגבָא רָאג ןיוש רימ טָאה גנוצ איד 1 ןיינ

 רנענריא בוא ,העז ,ָאזלַא (ןָאילַאד ןייז ףוא גידנעקוק)
 סאוו ,ןָאילַאד ןערענהעש ַא טאה ןעילַאטיא ןיא רע
 5 יא לעוװ ךיא סאד ,רפס ַא ףיוא ןערעווש ןעלעוו טלאוו
 2 2 ןא זיא טָא -- : רעה ַא רָאנ םוק + .גידילזמ ןייז
 עי : ַא סעּפע זיא טָא ;קירטש-סנעבעל רעכַאפנייא

 2 יא "עבייוו ןהעצפופ ,ךא : רעבייוו חכמ טייקניניילק
 עי : זיא ךאלדיימ ןיינ ןוא תונמלא ףלע ; טשינ רָאג זיא

 = : ןעשנעמ ןייא רַאפ טפנוקנייא עכילניואוועג א

 { ףיז ןעקנירטרעד ןופ ןערעוו וצ לוצינ לָאמ יירד טנייה
 ַא ןופ גערב םעד ןופ ןעטייז עטלייקוצ ןעגירק ןוא

 ,ונ ! ןעגנונירטנע עכַאפנייא ןענייז טָא { ענערעּפ

 ליואוו ַא איז זיא ,רעמיצנעיורפ ַא זיא קילג סאד בוא
 = : ףימ לעװ ךיא ; םוק ,עטַאט -- .רַאפרעד לעדיימ
 בר .קילבנעגיוא ןא ןיא ןעדיי םעד טימ ןענעגעז

 (.בא ָאבבָאנ ןוא טָאלעצנַאל)

 קנעד ,ררַאנָאעג רעטונ ,ךיד טעב ףיא ,ָאינַאססַאב

 | ןייז ןעלעוו ןעכַאז עזיד ןעוו : ןופרעד
 ףינ םוק ,טלייהטעגסיוא גיטכיר ןוא ,טּפוקעג
 : 6 טלַאהרעטנוא דנעּכא עטייה ןעד ,קירוצ

 / + == .הענ ןוא ,ךיז ליײא ,דניירפ עטסעב עניימ ךיא

+ 



 קאליאש : 

 ןייז ףילנעמ טעװ סאוו סעלא ןָאהט לעװ ךיא = .ַאררַאנָאעל -
 / (טםױא טערט ָאנַאיצארג) |

 ? ררעה רטייא זיא ואוו .ָאנאיצַארנ
 .ררעה ןיימ ,םוא רֶע טהענ ןָא .אדראנאעל

 (.בא ָאדרַאנָאעל)

 {ָאינַאססאב רָאיניס = .ָאגַאיצארג

 / ןָאנַאיצַארג .ָאינַאטסַאב

 .ןעטעכ סאווטע ךייא לעװ ךיא -.ָאנאיצארג
 .טכער ןיוש זיא ס' .ָאינַאססַאּב

 ןימ זומ ךיא ןענַאזטנע טינ ךימ טרָאט רהיא  .ָאנַאוצארג
 .טנָאמלעב ןייק ךייא טימ

 ,רהיא טזומ ,רהיא טזומ ,אינַאססַאב

 ,רליוו ֹוצ טזיּב ,ָאנַאיצארג ,וצ ךיז רעה רָאנ
 ץלַא ןענייז ס' : ףערפ זצ טסרער ןוא ,בָארג וצ
 ריד ןעסַאּפ עכלעוו ,ןעכַאז עכלעזא

 טינ ןעטכארטעב רימ עכלעוו ןוא ,טונ ץנַאג
 ,טינ ייז ןעק ןעמ ואוו רעבא ,רעלהעפ רַאפ |

 טעב ךיא .יירפ וצ סיוא ּךיז יז ןעזייוו טרָאד -
 ,טסייג ןייד זָאלוצ ןוא עהימ יז בינ ,ףיד

 ןופ ןעּפָארט עטלַאק ענינייא טימ ,טננירּפש סאוו
 ןיהואוו ,טראד לָאז ךיא םוא ,טײקנידנעטשנַא
 ףרוד ןערעוו ןענאטשרעפסימ טינ ,הענ ךיא
 ,סאד ןערעילרעפ ןוא ,קָאטַאטס ןעדליוו ןייד

 .ףָאה ףיא סאוו ףיוא |
 טרעה ,ָאינַאססָאּב רָאיניס = .ָאנאיצארג)

 ּביוא ,ענעימ עטסנרע ןא טינ רימ ךַאמ ךי בוא
 + ןעטלעז טינ יז טליש ,טקעּפסער טימ טינ דער ךיא -

 ; ךיז טימ םוא ךוב-טעבענ ןייק טינ גָארט ָּךי ביוא
 {רהעמ ףאנ ,ןיינ -- .הענכה טימ טינ קוק ךי בוא

 וצ ןעשנעּבעסע םייב טינ רימ טלאה ְּךי בוא
 ! יוזא טָא -- לעטיה ןיימ טימ ןעניוא איד
 טיה חי בוא ; טינ יןמא., ןייק גָאז ןוא ,ץפיז ןוא



( 
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 ,טעקיטע עצנאג איד ּבָא ךילטקניּפ טינ
 טוג טנערהעלעגנייא זיא סאוו ,רענייא איוו

 עלעקיהרוצ תונמחר ַא ןעכאמ וצ
 טלאז ןַאד -- ,ןעגידעירפעב וצ ןעבָאב ןייז
 6 - .ןעּביױלגנ טינ רהעמ ןעצנַאנ ןיא רימ רהיא

 : .ןערהיפ ךיז טסעוו אוד איו ןהעז לעװ די 'טכער .ָאינַאטסַאב
 טיפ .עטהַאנסױא ןַא רימ ףיא ףאמ טנייה .ָאנַאיצַארג

 סאוו טול ןעכייהטרוא טינ ךָאד ףימ טעװ רחיא
 טכאנ-ייב טנייה ןעוהט רימ |

 ןייז ,טלאוו סאד ,ןיינ  .אינַאססַאב
 רהיא ןעטעּב ךייא טלאוו ךיא .הטרעווסנרעיודעב

 .גירנעטש איוו רעכילהערפ ןייז טנייה רעבעיל טלָאז

 .ןייז גיטסול ןעליוו סאוו ,דניירפ ןעּבאה רימ

 .ןאהטוצ סאוו ךאנ באה ךיא ; דנוזעג טייז ךָאד
 א ָאצנערָאל וצ טצעי ןהענ זומ ךיא ןוא .ָאנאיצַארג

 ףייא ןעלעוו רימ .דניירפ ענירעביא איד
 .ןעסע ןופ טייצ רעד ןיא סדנעבא ןעכוזעב

 (.בֵא)

 .ץנעצס עטירד

 .זיוה סי'קָאליַאש ןיא רעמיצ ַא
 (.ֿבױא ןעטערט טאלעצנאל ןוא אקיססעי)

 -טסליוו אוד סאוו ,טָאלעצנאל ,רייל רימ טוהט סע .אקיססעי
 : זיוה רעזנוא .ןעזאלרעפ יוז' רעטאפ ןיימ
 מסָאה ,לעווייט רעכילהערפ ַא ,אוד : םנהינ זיא
 -- ,טייקגילייווננאל רהיא סאווטע ןעבירטרעפ

 ,ןוא ,טאקוד ַא ריד ָאנ ןוא :דנוזענ הענ ךָאל
 ןהעז דלאב טיורּב-דנעבא םייב טסעוו ,טָאלעצנאל
 א ,טסַאנ ס'נעררעה םעיינ ןייד זיא סָאװ ,אצנעראל



 .סאליֵאש א סי :
: : 

 לאז רענייק חעז ,ףעירב ןעזעיד םהיא גנאלרעד
 - טלאווענ טינ טלאוו ך' .דנוזעג הענ ןוא .ןהעז טינ
 נידנעדער ןעהעז ךימ לאז רעטָאּפ ןיימ =

 עטסעסיז : רימ ראפ ןעדער ןערערט -- 1 עידא .טאלעצנאל - א

 / טסירק א בוא { דניק שידיי עסיז 1 עניביולגנוא

 עקרוש ַא ןופ עלָאר איד ןעלעיּפש טינ טעװ
 .תועט עסיורג ַא ךיא ּבאה ,ןענירק טינ ךיד ןוא
 ןעקנירטרעד ןעּפָארט עשירַאנ עזיד ; עידַא ,ףאד -

 '(בא) ! עידא .הטומ ןעשינעמ ןיימ לעסיב א |
 םהעש ךי סאוו ,רימ ןופ סאד זיא ןיימעג איו ,ָא .אקיססעי |

 ןיב ףיא להאוובא ,ךָאד ! ןעטַאט ןיימ טימ ףימ-
 ןיא רעבא רעטכאט ןייז ,שיילפ ןוא טולּב ןייז -

 ביוא ,אצנעראל ,א .טינ ךיא ןיב ןערעינאמ

 לעװ ,ןעכערּפשרעפ ןייד ןעטלאה רָאנ טסעוו אוד -
 ,ןערעוװ ןיטסירק לעװ ךי ; ףּפמאק םעד ןענידנע ךיא

 .ןערעהענ ,עדנעבעיל סלא ,יורפ סלא ריד ןוא|
 ( .בא)

 .ענעצס עטרעיפ ' 4

 -סאג א .נידענעוו :
 (.ףױא ןעמערט ,ָאינָאלאס ןוא ,אניראלאס ,אצנעראל ,ָאנאיצארג)

 םורעה ןענעיבנניבא ךיז ןעלעוו רימ  .אצנערָאל

 ךיז ,ןעסע-דנעּבא ןופ טייצ רעה
 : רלאב ןעמוק ןוא ,ישזאל ןיימ ףיוא ןעדיילקרעפ -

 .טייצ העש ןייא ןיא ץלא ןוא : קירוצ
 .ןעגנוטיירעּבראפ עטונ ןייק טכאמענ טינ ןעבאה ריִמ .אנאיצארג :

 .רענערטלעקאפ ןופ טדערענ טי ןעַּבאה רימ  .אניראלאפ
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 טאלנ סע ןעק ןעמ ןערייס + ןייטעג יא סע .ָאינָאלאס
 | םאד ,רעסעב ןייז ,טכאד רימ ,טלאוו סי .ןעלעטשעב
 ןעמהענרעטנוא טינ ראנ סע לאז ןעמ

 זיא ם' .אצנערָאל

 תעש ייווצ ךאנ ןעּבאה רימ .רהוא רעיפ טצעי ראנ

 .ןענראזרעפ וצ ךיז
 יב = קט 2 ש טערט טָאלעצנאל)

 ,טאלעצנאל דניירפ
 ּ? סעיינ סעּפע ךיז טרעה סאוו

 טעוו רהיא ביוא .טאלעצנאל

 סע טעװ ,ןענעפע סאד ןייז ךילדניירפ יוז'
 .ןערעלקרע טעוו סע סאד ,ןעהעזסיוא

 םרייטערווע ףױא ןיא ס' .טפירשדנאה איד ןעק ךיא .אצנעראל

 סאד איו ךאנ רעפייוו ןוא : טפירש ענהעש א
 זיא ,ןעּבירשענ טאה סי עכלעיו ףיוא ,רעיּפאּפ
 .ןעבעירשעגנ טאה סאוו דנאה ענהעש איד

 .טראוונערהע ףיוא :סעיינ -- עבעיל .אנאיצארג
 .ררעה ,סינביולרע רעיא טיש .םאלעצנאל
 ?וטסהעג ואוו .אצנעראל

 - ןשטעברעפ ,ררעה ןיימ ,ךימ רהיא טהעטשרעפ יהענ ףיא  .טָאלעצנאל
 טנייה ןעסע וצ ןעדיי םעד לאּפיצנירּפ ןעטלא ןיימ

 .טסירק םעד ןעררעה םעיינ ןיימ טימ טבאנייב
 :העטש ,בא טראוו .אצנעראל

 .אקיססעי רעלדע רעד גאז ןוא ,סאד םהענ

 - רהיא סע גאז . ןעכערב טינ טראוו ןיימ לעװ ךי סאד
 / ףתיא טעוװ (בא טָאלעצנאל) .הענ : ןערעה טינ טעװ רענייק ןעוו

 ,ןעררעה עניימ ,ןעטיירעברָאּפ ךיז
 ןיוש רימ באה ךיא ? טכאנ ייּכ טנייה ןעקסאמ איד
 7 : .רענערט-לעקאפ א טנראזעּב

 / ףענראזעּב ךיילג סע העג ְךיִא ,סיוועג ,אי ,אי  .ָאניראלאס
 .ךיֹוא ךיא .אינאלַאס

 ,ןיא ָאנַאיצַארג טימ ךיס ףערט .אצנעראל

= 

 ריז
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 .םורעה חעש ַא ןיא גנוניואוו ןייז = |
 .יוזא ןָאהט ןעלָאז רימ ךיילנ ץנאנ ןייז טעװ = .ָאנירַאלַאפ === |

 (.בָא ,אינאלאס ןוא אניראלאס) 2 6

 ז ףעירב םעד טקישעג אקיססעי ענהעש איד טינ טאה .ַנַאיצַארנ | 2 :
 --.ץלא ןענָאזסױא ןיוש ריד זומ ךיא .ָאצנערָאל א

 איז איו ןיוש טעטכיררעטנוא ףימ טאה איז += |
 ;זיוה סירעטאפ רהיא ןופ ןערהיפוצנעווא = |

 טאה איז גנורעיצ ןוא דלאנ ַא ראפ סאוו |

 איז גוצנא-לעגניי ַא ראפ סָאװ ,ךיז טימ = -
 ,רעטאפ רהיא ,דיי רעד בוא .ךיז טיירנעגנָא טָאה = |

 ןייז סע טעװ ,ןרע ןנ ןיא ןעוו ןייז טעװ -
 טינ ךיז לָאז .רעטכָאט רעלדע ןייז בעילוצ

 געוו ןיא רהיא ןעגַאװרעד ןעוו קילננוא סאד
 טימ סע טוהט רע ןעדייס ,ךיז ןעלעטש וצ = /

 ןופ רעטכאט איד זיא איז סאד ,דיירסיוא םעד =
 זעל ןוא ,םוק- ןעניביולגנוא ןַא ןעדיי א -

 אקיססעי ענהעש איד---גידנעהענ סָאד
 .ןירעגערט-לעקַאפ ןיימ ןייז טעוװ

 (.בא)

 .ענעצס עטפניפ 6 8

 .זיױה סיקָאליאש ראפ

 ( .ףױא ןעסערט טָאלעצנַאל ןוא קאליאש)

 ןעגיױא ענ'גייא ענייד טיט ןהעז ןיוש טסעוו ,טכער .קאליַאש :

 זיּב קָאליַאש ןעטלא םעד ןופ קוליח םעמ ==
 יא



 ט = =

 א / יפאליאש ו 6

 םהיא ייב טסעוו .אוד -- ֿזאקיפסעי -- .ָאינאססַאב
 - --!אקיססעי ,עה--..רימ ייב איו ןעסערפ טינ
 . ==: רעריילק ןעסיירוצ ןוא ןעּפָארכ ,ןעפָאלש ךיז
 . =-ּו טינ ֹוצ טסרעה אוד ,אקיססעי ,ריד גאז ףיא

 | אקיססעי ,ָאה .םאלעצנאל
 ףיא ?ןעפור ריד טסייה רעװ .קאליאש

 --.ןעפור טינ ריד סייח
 .טייקנידענג רעייא .טאלעצנאל

 ךאז ןייק ןעק ךיא סאד ,ןענאז גידנעטש טנעלפ

 .פהעפעב א ןהא ןָאהט טינ
 ויא סאוו ?וטספור (ףױא טערט) .אקיססעי

 ? שנואוו ןייר
 טנייה ןעדאלעננייא ףימ טאה ןעמ יקאליאש

 -  'וצ םהענ ; אקיססעי ,ןעסע םוצ טכאנייב
 ?ןהענ טרָאד ךיא לאז סאוו ראפ ,ךָאד -- .לעסילש איד

 .ןעטעּבעג טינ עבעיל סיוא ךימ ןעבאה יז
 : : ןהענ ףיא לעװ ךָאד ; רימ וצ ךיז ןענעפנח יז

 טסירק ןעשירעדנעוושרעפ םייב םוא ,סַאה סיוא
 - - ,רעטכָאט ןיימ ,ַאקיססעי -- .ןעסעוצנָא ךי

 רתעו ךיז טליוו רימ .בוטש רעד ףוא גנוט-ַא ביג

 ריפ סעטכעלש סעּפע ךיז טיירב סע ; ןהעג טינ
 י טכַאנ ענירָאפ איד רימ ךיז טאה ס' ןעד ,הור ןיימ
 .רלענ ךַאלקעז ןופ טמיורטעג

 ררעה רעגנוי ןיימ { טהעג ,ררעה ןיימ ,ךייא טעּב ףיא  .טָאלעצנַאל

 .  .סענעמוקנָא רעיא ףיוא טרַאװ
  :םענעמוזּבֶא ןייז ףיוא ךיוא טרַאװ ךיא ןוא ,עי (םייז א ןיא)  ,קָאלוַאש
 - ןעגאז טינ לעװ ך' -- ,טכאמעגבָא ךיז ןעבאה יז ןוא .םאלעצנַאל

 ביוא רעבא ;עדארעקסאמ א ןהעז טעװ רהיא סאר
 טאה טסיזמוא טינ סאד ןעסייה סע טעװ ,טעוװ רהיא
 םענעגנַאנרעפ םעד זָאנ ןופ טולב ןהעג ןעביוהעגנא רימ

 ןיא רהוא סקעז םוא יינאטנאמ ןעצרַאװש
 גָאט םעד ןיא ןעלַאפעגסױא זיא סאו ,םירפ רעד

 א
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 קירוצ רהָאי רעיפ טיט ייײףאווטימ-רעשא., ןעוועג זיא סאוו -

 נָאטימ ךָאנ
 שי ,רָאנ רימ אוד רעה -- {ןעקסַאמ ,ַאה .קָאליאש

 קױּפ רעד ןעוו ןוא : וצ ןעריהט עניימ םיִלש =
 טימ לעפייפ איד ןוא ,ןעּפַאלק ןעטהענ טעװ

 ,הליוו ןעשטיווק ןעמהענ טעוו זלַאה רעמורק רעד
 לירעטסנעפ םוצ ףיורעה טינ רָאנ אוד ףירק +

 סַאנ ןיא ּפָאק איד סיורעה טינ רימ קעטש ןואי
 טימ םינָארַאנ עכילטסירק ןהעז וצ -
 טסעפ ןטּפָאטשרעּפ טפלָאז .תורוצ עטרעימשרעפ

 .ףיא ןיימ רעטסנעפ איד -- זיוה ןיימ ןופ ןרעיוא איד
 טײקשערַאנ רעכאלּפ ןופ גנַאלק רעד טינ לָאז
 רעוש ךיא .זיוה רענייר ןיימ ןיא ןהעגניירעה !

 ןחעג טינ רימ ךיז טליוו ס' ,ןעקעטש ס'יבקעי ייב !

 .ןחענ ףיא לעװ ךָאד .טכַאנ-ייב טנייח טייצלהָאמ םוצ
 .ןעמוק לעװ ךיא גאז ; סיוארָאּפ הענ ,רחוס ,אוד

 טקוק ,ןייליירפ רחיא ; ררעה ןיימ םיוארָאפ ןהענ לעװ ךי .טָאלעצנאל
 ,תעטסנעפ ןופ סיורעה אקוד
 ,ייברַאפ ןהענ ָאד טסירק ַא טעװ סי

 (בא) .יירט ןעּבעיל טהיא טלאז רהיא ,הטרעוו

 1 אה ,לאעמשי רעד חטוש רעד טנאז סאוו .קאליַאש

 רנוזענ טייז,, ,איוו טנאזענ טינ רהעמ טאה רע .אקיססעי

 .ןייליירפ ןיימ
 רעבא ,נונעג טונ ןיוש זיא תטוש רעד .קָאליאש

 רעמאזננאל א ןוא ,ןלכא רעסיורנ א
 =- .ץאק א ןופ רהעט גָאט-ייב טפָאלש ;רענעידרעּפ
 ;רימ טימ טינ ןעניואוו סרעסערפ עלױפ ןייק
 רייש ןוא ,םהיא טימ ףימ ףיא ריישוצ ראפרעד
 ,טלאוועג טלאוו ךיא סאוו ,םענייא בעילוצ ךיז
 ןייז ןעגנערּבוצסױא ןעפלעה םהיא לאז רע
 אקיססעי ,הענ ,ָאזלא -- .דלענ סעטנרָאבענ
 איוו והט -- .סירוצ דלאב רשפא םוק חי .ןיירעה
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 ר =- .ףיז רעטניה ןעריהט איר סעילשרעפ -- .סייה ףיא
 בו א 1 ןעניז ןיא ץלא רערָאּפש םער טגיל טראוזכירּפש ןייא
 יי =- .ןעניפעג טסעפ וטסעװ ,ןעדניברעפ טסעפ טסעוו

 - (.בא קָאליַאש)

 ,ןערהאי עצרוק ףױא טינ זיא קילג ןיימ בוא ןוא .ָאקיפסעי
 (.בא) -- .ןעראלרעפ ,דניק ַא ריר ,רעטָאפ א רימ זיא

 יענעצס עטסקעו

 (.שריקסַאמ םױא ןעטערט ָאניראלאס ןוא ָאנאיצַארג) -
 טאה ס' ןעכלעוו רעטנוא ,לעכעד רעד זיא סאד  ,ָאנאיצַארג

 .ןהעטש ןעביילּב ןעסייהעג ןנוא אצנערָאל
 2 .רעבירעה הַאנײב זיא עדנוטש ןייז .אניראלאס

 א
 : .רתעמ יז טמאז רע סאוו ,רעדנואוו ַא זיא סע .ַאנאיצַארנ
 7 ןפ ןעביוט איד ןיהילפ רעכינ לאמ ןהעצ ,ָא  .אניראלאס

 4 ךיז ןעּביירשרעטנוא םונעוו ןיטענ רעד
 ןיתילפ יז איו ,ןעלסקעוו סעבעיל עיינ ףיוא
 .טייהיירט ענידרעהירפ ןעלעיּפשרעפ וצ טינ

 - םימ טייצלאמ א ןופ ףוא טהעטש רעװ : רהאוו ןיא ס'/ .ָאנאיצארג

 ןעכלעוו טימ ,טיטעּפא ןעקראטש ןעבלעז םעד
 טהענ סַאװ ,דרעפ סאד זיא ואוו -- ? ןיה ףיז טצעז רע
 נעוו ןערעווש ןייז לאמ א ךאנ רעבירעה

 סע רעכלעוו טימ ,ץיה רעקראטש רענעי טימ
 : ,ץלא ףאנ -- ? םהיא ןעגנאנענכרוד רעהירפ זיא
 .רתעמ טימ ףאנ ךיז ןעמ טנָאי ,טריטסיסקע סאוו

 .גידנעסינעג טאה ןעמ איו ןעננאקרעפ
 םיורעה ףיש עטצוּפעב איד יז טהָעג איוו
 : - ,טנארפ א איוו טרא-פטרוּבענ רחיא ןופ
 ןוא טעצסאלעג יעקרעדנעוושרעפ א ןוא

 .יטלוה םעד דניו םעד ןופ טמעראמפיא
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 עקרעדנעוושרעפ ַא איו סאד איז טמוק איו = -
 ,רעמעוו םעד ןופ ןעטייז ;איד טּפאלקוצ ,קירוצ = -

 דעי

 ןוא ,ןעסירוצ ,ראד ,לענעז איר טי

 -- .ייטלוה םעד דניו םעד ןופ טמערָארעּפ -
 (.ּפױא טערט אצנעראל) :

 םעד ןענעוו לעװ ףיא + אצנערָאל טמוק טָא סי
 .רעטעּפש ןעדער ףאנ |

 טהייצרעפ ,רניירפ עסיז .אצנערָאל

 ,טמאזעג גנאל ךימ באה ךיא סאוו .גידקודענ :
 סאוו ,נידכוש זיא ,טפעשעג ןיימ ראנ ,ףיא טינ = -
 טסוכ ןעגירק טעװ רהיא ןעוו .טראווענ טאה רהיא = |

 - / ,רעּבײװ ןענירק וצ םוא ,םיבנג ןייז וצ = -
 .ףייא ראפ גנאל יוזא ןעטראוו ןאד ךיא לעװ =
 .ריי רעד רעווש ןיימ טניואוו אד ; רעהא ראנ טמוק - :

 { נינעווניא ןעטראד זיא רעוו ,אה -

 (.לעגניי סלא טעדיילקרעפ ,ןעבױא טניישרע אקינסעי)

 ,רערעכיז ןייז לאז ךיא ,טנאז ?רהיא טייז רעוו .אקיססעי

 : רימ זיא לוק רעיא ,ןערעווש טלאוו ךיא שטאכ

 : .טנאקעּב
 .רעטבעילעג ןייד ,אצנעראל = .ָאצנעראל

 ןייט ףילקריוו ןוא ,טמיטשעּב ץנאנ ָאצנערָאל .אקיססעי

 -- 1 קרַאטש יוזי ןעד יא בעיל ןעמעוו ; רעטּבעילעג = |
 סייוו רעוװ ָאט ,ָאצנערָאל ,אוד טינ בוא א

 -- ? ענייד ןיב ךיא ביוא -
 ןוא לעמיה רעד .אצנעראל 0

 .טזיב אוד סאד ,תורע ןענייז ןעצרַאה ןייד

 ,חימ איד הטרעוו זיא ס' -- ! עלעטסעק עזעיד ּפַאכ  .אקיססעי
 ,ןהעז טינ ףימ טסנעק ,טכַאנ זיא טצעי סאוו ,טהערפ ךימ = -

 ; גנורעדנערעפ ןייט טימ רהעז ףימ םהעש ךיא = -

 ןוא ,עדנילב ַא זיא רעבא עבעיל איד

 ןיילא ןהעזרעד טינ ןענעק עטּבעילרעפ = |

 { ןעותט ייז סאוו ,ןעטײקשערַאנ ענהעש איר
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 ןיילא טלאוו ,ןענעק ןעטלאוו ייז ןעוו ןעד
 ףיט ןעראווענ טור ערח רצוי רעד
 .לעגניי ַא ןיא טלעדנַאװרעּפ ןהעז וצ

 | .ּבָארעה םוק  .ָאצנערָאל

 ֶׂ .ןירעגערט-לעקַאפ ןיימ ןייז טזומ אוד ןעד

 8 / שיט ןעטכיילעּב דנַאש ןיימ ךאנ ףיא זומ ? איו .אקיססעי
 יו ןיילא ,טרָאװנערהע ףיוא .זיא איז -- 1 טכיל ַא
 זיא ,רעטּבעילעג ,סאד .לעה וצ איו רהעמ ןיוש
 ןייז ףראד ךיא ןוא ; טמא-סננוקעדטנע ןא ואנ
 .טייהלעקנוד ןיא

 ןיא עדארנ עטסבעיל ,עקַאט וטזיב סָאד .ָאצנערָאל
 ,םוק רעבא .גוצנא-לענניי םענהעש ןייד
 ,טפיוקטנע טכַאנ עמוטש איד ןעד ,ענר איד
 .אינאססאב ייב טייצלאמ םוצ זנוא ףיוא טרַאװ סי א

 סױא ךיז רעיצ ,ןעריהט איד וצ ראנ ךאמ ךוא = .ָאקיססעי
 .סיורעה ךיילנ םוק ןוא ,ןעטאקוד ףאנ טימ

 .(ןעביוא ןופ .בא)

 םינ עייונ ַא זיא איז ; טראוונערהע ףוא  .ָאנאיצַארג
 .רניק שיריי ןייק

 ,ּטָאק ןיימ ףיוא חפנמ א .אצנעראל

 ,נולק זיא איז ןעד ; בעיל ךילצרעה איז באה ךיא
 | ,ןהעש זיא איז ; ןיבמ ַא רהיא ףיוא ןיב די בוא
 7 1 ; טײהרהַאװ איד רימ ןענאז ןעניוא עניימ ּביוא

 | ,טנייצענ טסבלעז טאה איז איו ,איז זיא יירט ןוא
 ויירט ןוא גולק ,ןהעש ,זיא איז איוו יוז' ,םורד ןוא
 : .עלעעז רעיירט ןיימ ןיא ןעטלאה איז ףיא לעװ

 : (.ןעטנוא ףיוא טערט אקיססעי) :

 ,ןהעג רימָאל ,ןעררעה עניימ ,טצעי -- ?ָאד טזיב
 .ןיוש ןעטרָאד ןעטרַאװ ערניירפ-נעקסַאמ איד

 (.אניראלאס ןיא אקיססעי טימ בא)

 (.ףױא טערט אונאטנא)

 -- ?טראד סאר זיא רעוו .אינאטנא
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 | אינאטנא ראיניס = .אנאיצארג
 סאר ןענייז ואוו -- ! אנאיצארג ,עפ ,עפ  .איגאטנא

 : רהוא ןעיינ ןיוש זיא סע -- 1 עגירביא איד
 אטינ -- .ךייא ףיוא ןיוש ןעטרַאװ עדניירפ איד

 ןיוש זיא דניוו רעד .טכאנייב טנייה ןעקסאמ ןייק -
 ןהעג רלַאב טעװ אינַאססַאּב ןוא ,ןעמוקענ -

 טקישענסיוא ןעשנעמ גיצנַאװצ באה ךי .ףיש םוצ
 .ןעכוז ךייא 6

 ,טבארטעג טינ ךיא ּבאה ריירפ רהעמ ןופ ; טונ רהעז ,ָאנאיצארג
 (.בא) .טכאנייּב טנייח ןעלגעזוצקעווא רָאנ איו
 ולא טז

 - י חורָעְנא .

 .ענעצס עטנעבעיז 2

, .= "6 7 

 .זיוה ס'איצראּפ ןיא רעמיצ א ,טנאמלעב
 (.ףױַא ןעטערט רעטיילגעב סנערייב ןוא ,ָאקקאראמ ןופ ץנירּפ םעד טימ איצרָאּפ .לַאש-נעטענראק) !

 זייוועּב ןוא ,גנאהרָאפ םעד נעווא העיצ ,הענ .ַאיצרָאּפ |
 -- .ץנירּפ ןעלדע ןעזעיד רַאּפ ךאלעטסעק א ד

 -- .סיוא ךייא טביילק טצעי
 ,רלאג ןופ זיא עטסרע איד .ַאקארראט

 טביילק ס' רעוו,, : טגלָאפ עכלעוו ,טפירשפיוא איד טאה סאוו
 "ןעליוו עלעיפ סאוו טניווענ ךימ סיוא

 טביג איז ןוא ,רעבליז ןופ זיא עטייווצ איד

 טביילק סע רעווא :ןעכערּפשרעפ ענענלאפ סאד
 יהטר עוו זיא רע סאוו ,סאד ןעגירק טעוו ךימ סיוא
 טאה ןוא ,יילב עטַאמ ןופ זיא עטירד איד

 :רָאלק טינ יוזא טקנוּפ זיא סאוו גנונראוו ַא
 ןעריקיויר ןואןעבעג זומ ףימ סיוא טביילק ס' רעוװ
 סע ךיא לעװ איו - "טנָאמרעפ רע סאוו גנידצלא)

 - 1 עניטכיר איד ליואוו ךיא בוא ,ןעסיוו ןעד
 .ץנירּפ ןיימ ,רליב ןיימ מלַאהטנע עניטכיר איד  .שיצראפ

 | ערעייא ךיא ןיּב ןאד ,סױא איז רהיא טביילק

 } ןהעז ךימיָאל ! ןערהיפ ָאד ךימ לאז טאג ַא .אקקצראמ = =
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 טהעטש סע סאוו ,רעדעיוו ןעהעזרעביא לעװ ךי

 טּביילס ס' רעווא ּ?ענעיילב איד טנאז סאוו : יז ףיוא
 1נירצלא ןעריקיזיר ןוא ןעּבעג ןומ ףךימ סיוא
 ּו סאוו רַאפ ןוא ,ןעּבענ זמ -- ײי?טנָאמרעפ רע סאוו

 לעטסעק איד ? יילב רַאפ ץלא ןעריקיזיר ? יילב רַאפ
 ןעריקזיר סאוו ,ןעשנעמ .ענלַאקזיר וצ זיא

 ּוצ גנונפָאה רעד טימ ראנ סע ןעוהט ,ץלא
 טינ ףיז טניוב לכש רענדלָאנ ַא -- -לעיפ ןעניװעג

 / ףאז ןייק ,אזלא ,לעװ ךיא -- .תולוסּפ ראפ |
 -- .יילּב ראפ ןַאז ןייק ריקזיר ןוא ,ןעּבענ טינ

 ? ּברַאפ -- דנענוי רהיא טימ רעבליז סאד טנאז סאוו

 ןענירק טעוו ףימ סיוא טּביילק ס' רעוװש

 יא

 8 . סאוו ס אד

 ,בא קכעטש ָאד - ?טרעוװ זיא רע סאוו יה טרעוו זיא רע

 טימ עדרעוו ןייד בא געוו ןוא ,ָאקקָארַאמ
 ףאנ טול טצעשענ וטסרעוו  דנאה רעדַארג ַא
 ףאד ןוא .גונענ טרעוו וטזיב ,עדרעוו ןייד

 א : זיב ןעכיירג וצ גונענ טינ זיא גונעג
 : ראפ ןעבאה ארומ רעּבא -- .עמַאד רעד

 ןיילא ךיז ןעסייה סע טלאוו ,עדרעוו ןיימ

 ףיא לעיפיוו -- .טײקכַאװש ךרוד ןענירדינרע

 ןיב די עמאד איד זיא סאד ? טסייה סאוו -- ? הטרעוו ןיב
 ץרוד ,ןענעמרעפ ,טרובעג ןיימ ךרוד הטרעוו איז
 .גנוהיצרע רעלעדע ןיימ ןוא טייקנהעש ןיימ

 חטרעוו איז ךיא ןיּב ,םעד ךרוד איוו רערהעמ ךאנ
 רהעמ טינ ךוז ךי ןעוו ןייז טלאוו סאוו .עבעיל ךרוד
 ײנ ס'פיוא ןהעז ראנ ךימָאל -- 1 סיוא אד ביילק ןוא
  טביילק ס' רעוו,  דלָאנ ןיא טריװַארגנײא טפירשפיוא איד

 ,אה יי.ןעליוו עלעיפ סאוו טניוועג ,ףימ סיוא
 טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ; עמַאד איד זיא סאד
 - טלעוװ ןעקע עלא ןופ ; טגנאלרעפ איז טרעוו

 ,שרוק ןרא ןעזעיד ןאהט סוק ַא ןעמ טמוק
 ענילייה ענידנעמהטא ךילברעטש איד
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 ןוא ,תוירֿברמ עשינַאקריה איד ףױא
 ןענייז ןעסינעטסיוו עטייוו ס'נעיבַארא -

 ענעטָארטעגסױא ןענעוו איו ,דנוצא ==
 ןחעזוצנָא ןערהאפ עכלעוו ,ןעצנירּפ ראפ

 ףיירנינעק סאד ךיוא ; איצרָאּפ ענהעש איד = -
 טײּפש ,עצלאטש איד ,ּפאק סעמעוו ,רעסאוו םינופ

 טינ לעטשבָא ןייק זיא ,הרוצ סילעמיה םיניא == |

 ,ןעמוק יז ןוא ,רעטסיינ עדמערפ עזיד ראפ -
 -- .איצרָאּפ ענהעש איד ןהעז ,לעכייט ַא ףיוא איו |

 {דליב שילמיה רהיא טלאהטנע יירד איד ןוֿפ סנייא

 טלאוו סע -- ?יילּב ןיא טניל איז סאד ךילנעמ ס' זיא
 ,ןיימענ יוז' ןעקנעד וצ דניז א ןעוועג

 . ןאהטוצנא רהיא בורנ ןיא בָארג וצ ןייז טלאוו סי
 -- .םיכירכת איד ףױא נוצרעּביא ןא
 טצעזעננייא זיא איז ,ןעקנעד רָאג ךיא לאז
 איו רעגרע לָאמ ןהעצ זיא סאוו ,רעבליז ןיא:
 - {קנאדעג רענידניז ַא -- ? דלָאנ טרעטיילעגו
 ןעוועג טינ לאמ ןייק זיא טנאילירב אזא:

 ָאר ןיא ס' .רלָאנ איו סערעטכעלש ןיא טסַאפעג:
 טאה עכלעוו ,העבטמ א דנַאלגנע ןיא;
 איד טלעּפמעטסענּפױרַא דלָאג ןיא ךיז ףיוא

 סאד רעבָא ;ףאלמ א ןופ ערוניפ

 םמעב א ןיא ,רעבָא אד .טקירדענּפיוא זיא
 .נידנעווניא ךאלמ א טניל ,רענידלָאג ַא

 לָאז ןוא ,סיוא אד ביילק ף' ,לעסילש איד רימ טּבינ
 --.ליוװ סע איוו ,ןעקילנ רימ

 ןיימ ָאד טגיל סע בוא ןוא ; ץנירּפ ,םע טמהענ ,טַאנ .איצראפ
 (.עלעטסעק ענערלָאג איר ףױא טסילש רע) .ערעייא ךיא ןיב ןַאד ,טלַאטשעג

 טעלעקס א רָאג !סאד זיא סאוו !לעווייט .ַא .אקקאראמ
 א רָאנ טניל סע גיוא עטסוּפ סעמעוו ןוא
 .רעיּפַאּפ ענטּבירשרעּפ ,עטלעקיוורעפ

 (םועל רע) .ןעזעכ סע לעװ *
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 טצילּב סאוו דלָאנ ןייק .טינ זיא ץלַא

 .טציא זיִּב טרעהעג טפָא רהיא טאה
 ןעבעל סאד טפיוקרעפ טאה רעכנַאמ :

 .ןעבעג וצ קוק א רימ ףיוא רָאנ
 , ,טליגענ---ןהעש םירבק ןיא ףױא

 א , .טליהעגנייא םירעוו ןעניל
 טצישעג ןייז לעיפ יוז' ךיא טלָאװ
 ;טציזעב רהיא טייקטסיירד לעיפ איו
 : טלַאטשענ ןיא ןייז גנוי רהיא טלָאװ
 ,טלַא לכש ןיא ןעוועג ןוא
 .ןהעטש טינ ָאד רעפטנע רעד טלָאװ
 .ןהעג ךייא טנעק רהיא ;דנוזעג טייז
 --.טלַאק ןיוש זיא ךוריש רעייא

 .!ןעראלרעפ טסיזמוא הימ ןוא טלַאק ךילקריוו ,אי .ָאקקָאראמ
 .ןערָארּפרעּפ ץלַא טרעוו טצעי ,ץיה ,דנוזענ יז ָאט
 העוו לעיפוצ רימ טוהט סע ;עידַא ,איצרָאּפ
 יוזא ,ןענעגעז וצ גנַאל ךיז ץרעה סאד
 | { .בא)--.ןעראוועננא ןעבאה סאוו איד ךיז ןעדייש

 1 - .תעג ,גנַאהרָאפ םעד העיצ--.טזעלרעד טכייל ץנאנ .איצראפ
 ןא .זַא ןעליואוו ךימ ברַאפ ןייז טימ רעדעי לָאז

  ,ּבא)

 .ענעצס עטכא

 .סַאנ א .גירענעוו

 ( ,תוא ןעטערט ,ַאונָאלאס ןוא אגיראלאס)

 {גירנעלנעז אינַאססַאּב ןהעזענ ּבאה ךי ,הע .אניראלאס
 : .ַאנַאיצַארנ געווא זיא םענייא ןיא םהיא טימ
  ָאטינ יא אצנעראל סאד ,רעכיז ןיּב ד'

 ר א ,ףיש ןייז ףיוא



 .סאליאש | = ה

 טקעוועגפיוא ןיוש טאה ,עקרוש רעד ,דיי רעד .אינאלאפ

 זיא רעכלעוו ,גָאצרעה םעד יירשענ ןייז טימ -

 .ףיש םיָאינַאססַאּב ןהעז ןעננאנעג םהיא טימ = |

 ףיש איד ןעד ,ןעמוקענ טעּפש וצ זיא רע .ַאנירָאלָאפ == |

 : טרָאד .טלענעזעג געװַא ןעוועג ןיוש זיא

 ןחעטשרעפ וצ רעבָא נָאצרעה םעד ןעמ טאה

 ָאצנערָאל ןהעזעג טאה ןעמ סאד ,ןעבענענ

 ןיא אקיססעי רעטבעילרעפ ןייז טימ

 ,ץוח א ,טאה ָאינָאטנא ןוא ,לעפיש ַא

 ןעבענעג גנורעכיזרעפ איד גָאצרעה םעד

 ןעוועג טינ אינַאספָאב טימ ןענייז ייז
 .ףיש ןייז ןיא

 שמאשנעדייל א טרעהענ טינ לָאמניײק באה ףי  .ַאנירָאלָאס

 - ןעלַאדנַאקס ,ענדָאמ ,טלעמוטוצ יוזא

 . ףיי רעד דנוה רעד ןעוו איו ,גיטרַא-נעדעישרעּפ

 ! רעטכאט ןיימ,,--: סָאנ רעד ןיא ןעירשענסיוא טאה

 | רעטכאט ןיימ א !עניימ ןעטַאקוד איד ָא

 עכילטסירק איד--! יױנ א טימ ןעפאלטנַא

 ! טײקגיטכערענ ָא--!עניימ ןעטַאקור

 --ירעטכאט ןיימ ןוא ןעטאקוד עניימ--!ץעזענ

 קעז ייווצ עטלענעיזרעפ--קַאז ןעצנַאנ א

 טאה--ןעטאקוד עטלעּפאד--ןעטַאקוד

 .טעיבנג'עגוצ רעטכאט ןיימ רימ ןופ

 עכייר ייווצ--ייווצ רענייטש--גנורעיצ ןוא

 רניק ןיימ טאה ןעטנַאילירב ערעייהט ןוא

 !לערײט סאד טניפענ--! טיײקניטבערענ--!טּפַאכרעּפ
 איד ןוא ןעטנעמיד איד ףיז ףיוא טאה סע

 יי! ןעטאקוד

 ןעמיול גידענעוו ןופ רעדניק עלא ,ַאי .אניראלס = |

 ,ןעטנאטַאיר איר--:ןעיירש ןוא ךאנ םהיא

 --!ןעטַאקוד איד ,רעטכאט איד
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 - לאז .ַאינָאלָאט
 םעד ןעטיה אינאטנַא רעכילדניירפ רעד
 .ןעטסאק רעייהט םהיא טעװ סע רעדא ,ןימרעט

 באה ךיא .טנאמרעד טונ ךימ טאה רהיא ,סיווענ = .ַאנירָאלָאס
 טאה סאוו ,זיוצנארפ א טימ טדערעג ןעטכענ
 טלייהט סאוו ,םי ןעלאמש םעד ןיא סאד ,טנאועג
 : ,רעדנעלננע איד ןופ ןעזיוצנארפ איד ּבא
 { ףיש ענידאלעג-ךייר א ערעזנוא זיא
 ' : ,גירנערעה טאד ,באה ךי :ןעננאנעג דנארטש וצ
 טשניוועג ןוא ,אינאטנא דניירפ ןופ טקנעדעג
 --.ףיש ןייז ןייז טינ לאז םי ןעליטש ןיא

 טלאז רהיא סאד ,עטסכיילנ סאד ןעווענ טלאוו סע .ַאינָאלָאס
 םיטוהט ךאד ;טרעה רהיא סאוט ,ןענאז אינאטנא
 .ןעקניירק םהיא ןעק סע ןעד ;גנולצולּפ טינ

 ראנ ןיא ןאמלעדע רעכילדניירפ א .ָאנירַאלַאס

 איו ,ןהעזענ באה ךיא ;דרעירד ףױא אטינ
 | : ךיז ןעבאה אינָאטנַא ןוא ָאינַאססַאב

 0 2 ,טנאזעג םהיא וצ טאה אינַאסטַאּב :טדיישוצ
 : רע טאה ;קירוצ ךינ ןעמוק ןהעז טעװ רע

 געװַא טינ ךַאמ ;טינ סאד והט,, :טרעפטנעעג
 ,רנַאה רעד טימ ןענעווטרעניימ ןופ טפעשענ
 : .טונימ יטצעל רעד זיב בָא טרַאװ ; אינאססַאב

 | סאוו ,לעסקעוו ס'נעריי םעד טגנַאלעבנַא סאוו
 :: : א ןיירעה טינ ריד סאד לאז ,ריִמ ןופ טאה רע
 : חא ,ךעליירפ יז ;ּפָאק ןעטּבעילרעפ ןייד ןיא

 2 | ףיִז ,ענייד ןעקנַאדעג טּפױה איד ןָא דנעוו
 עי - טרָאד ןעזייוועּכ וצ ןוא ,ןענעכדש וצ

 עי 1 טעװ סע איו ןעכייצ עבעיל טכלעזַא
 2 : ,ָאד דַארג ןוא .ןהעטשנָא ריד םעווקעב

 גידנעדנעוו ,ןעניוא ענידנערערט טימ

 | טניילרעפ רע טאה ,טייז א ןיא םינּפ סאד
 2 דנאה סיַאינָאססַאב ןוא ,רעטניהַא דנַאה ןייא



 סאליֵאש א -

 ;עבעיל רעפעיט רעכילרעדנואוו טימ טקירדענ
 יי יע יי לי יט .טריישוצ יוזא ףיִז ןעבאה יז ןּוא = |

 יםהיא בעילוצ רָאנ טלעוו איד טבעיל רע ,קנעד ףיא  .אינָאלַאמ . 1

 נא ןעכוז םהיא ןהענ רימָאל ,ךיד טעב יא .- 6
 חמימעג רעווש עטבעילעב ןייז ןעבעלעב = -

 ---.ןענינגרעפ זיא סי ןעכלעוו טימ =
 (.ּבַא) ְּ

2 
 יענעצס עטניינ א

 .זיוה סיַאיצרָאּפ ןיא רעמיצ א ;טנָאמלעּב 1
 (.ףױא ןעטערט רענעיד ַא טימ ַאטסירעג) : 3

 .ףיילנ גנאהראפ םעֶד ףיוא העיצ ,ףיד טעב ךיא ,ךינ  .ַאססירעג 0
 יןערָאװשעג ןיוש טאה ןָאנַאררַא ןופ ץנירּפ רעד 0

 --: ןעליואוו ךיילג טמוק ןוא = |

 (ןָאגַאררָא ןופ ץנירפ רעד ףױא ןעטערט סע .לַאשנעטענראק)

 (.רעטיילגעב ס'נעדייב ערעייז ןוא ַאיצרָא
 טז יש יש '

 .ץנירּפ רעלּבאנ ךַאלטסעק איד ןהעטש ןעטראד טהעז .ַאיצרָאּפ

 ,ָאר ןיב ףיא רעכלעוו ןיא ,איד סיוא רהיא טביילק
 ףיילנ ןערעוו עינָאמערעצ סטארייה רעזנוא טעוו

 ,שלַאפ סיוא טליואוו רהיא בוא רעּבא .טרעייפענ
 ףיילג ,תונעט לעיפ ןהא ראג ,דראל ןיימ ,רהיא טזומ-
 --.ןענאד ןופ געווא

 העובש א ךרוד ןעלהאפעב ןיִּכ ךיא  .ןָאגַאררָא :
 טינ ,סנעטסרע--:ןעטיהוצבא ןעכַאז יירד
 ףיא לעטסעק עכלעוו ,םענייק ןעלהעצרע
 ּביילק ךיא ּבױא ,סנעטייווצ :ןעבילקענסיוא ּבאה

 ּוצ לאמנייק ךיז ,עניטכיר איד סיוא טינ
 ,םנעטירד ;ןענע'כדׂש וצ טינ לעדַימ א

 ,גירילזמ ןייז טינ ןעּביילק ןיא לעװ ךי בוא = |
 ---.געווא ןוא ,ןעזָאלרעפ ךיילנ ךייא ךיא לאז = |



 קאליאש ר | לא

 רעוװ ,רעדעי רימ טרעווש ןעטכילפ עזעיד ףיוא  .שיצרָאּפ

 .ךיא ןעמרא ןיימ רַאּפ ןעריקיזיר טמוק סע

 טצעי רימ לאז ;טעטיירעברָאּפ ךיא ןיב יוז' .ןָאגַאררָא

 2 : - / ןשנואוו-סנעצרעה ןיימ וצ ןעפלעה לזמ רעד

 טל טביילק ס' רעווש .יילּב סעניימענ ןוא רעבליז ,רלאנ
 : גנידצלַא ןעריקיזיר ןוא ןעבענ זומ ,ףימ סיוא

 רענהעש ןהעזסיוא טסלאז אוד ** טנאמרעפ רע סאוו

 טגאז םאוו .ריקיזיר רעדא ּבינ ךיא ראֿפעב

 :ןהעז ךימאל ,אח--?עלעטסעק עגידלאג איד

 ו עליװ יג סאוו םניוועג ךימ סיוא טּביילק ס' רעוש

 ,ןייז עסַאמ עמוד איד ןעק 'יעלעיפ , איד

 : סאו ןענלָאפ ןוא ,קילב םעד טױל ןעליואוו סאוו

 1 ,גױא סאד -- ,גוא עטרַאנעג סאד ייז טנרעק סע

 איוו רָאנ ,ןיירעה גידנעווניא טינ טגנירד סאוו
 טפענ א סיוא ךיז טיוב סאוו ,בלַאװש-רעױמ איד

 ,רנַאװ רעכילרעסיוא רעד ףוא רעטעוו ןיא
 ' ,טאר ןעליואוו טינ לעװ ךי -- .לַאּפוצ םעד טיױרטרעפ
 2 | | טינ ךימ לעװ יא ןעד ,ןעליוו עכעיפ סאוו

 עיר ןוא ,רעטסיינ עניימענ וצ ןעכיילנרעפ

 .עסַאמ רעבָארנ רעד טימ ןעלעטש טינ ךיילנ ךיִז

 ; זיוה-רצוא רעּבליז איד ,ָאזלַא ,ריד וצ
 ו ןעבעירשעג ריד ףיוא טהעטש סאוו ,יינ ס'פיוא-רימ גָאז
 רע סאוו סאד ןענירק טעוו ,ףימ סיוא טביילק ס' רעוװש
 א ןתענ ןעק רעװ ןער :טנָאזענ טכער וא יח טרעוו זיא

 | 0 5 = גירריוונערחע ןייז ןוא ןערַאנ לזמ םעד
 1 | שנעמ ןייק לָאז -- 1סע טנעידרעפ גידנעבָאה טינ

 2 3 6 {גנַאר ןעטנעידרעטנוא ןַא ףיז ןעמהענ טינ

 א 7 ,ןעלוטיט ןייק ,רעטיג ןייק ןעמ טלאוו יאולה

 | 7 | ןָאיצּפוררָאק ךרוד טבעלרעד טינ רעטמע ןייק
 20 1 טפױקענ ןייז ערהע ענייר טלאוו יאולה

 עא 6 1סע טנירק סאוו ,םעד ןופ טסנעידרעפ רעד ףרוד
 י עב טקערענוצ ךיז ןַאד ןעטלָאמ עכעיפ איוו

ֹ* 

= 
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 קאליאש ' : -: :

 ! טצעי ןעלטיה ענהָא ןעהעטש סאוו ,ּפעק איד =
 ןַאר ןעטלָאװ ,ןעלהעפעּב סאוו ,עלעיֿפ איו

 ץלָאּפ-רעױב ןעבָארנ לעיפ איו 1 ןעכרָאהעג = -

 . ןעיתמא םינופ טכוזעגסיוא ןַאד ןעמ טלָאװ
 ערהע לעיפיוו ןוא ! םאטש ןענילעדַא-טלַא |

 9 ביוטש םעד ןופ ןעבילקענסיוא ןַאד ןעמ טלָאװ
 ףוא םוא ,טייצ רעד ןופ עניאור רעד ןוא
 + פיילק ָך' ,ָאזלַא -- 1 ןעצנַאלנוצּבָא סע יינ סאד

 רע סאוו ,סאד ןענירק טעװ ,ךימ סיוא טביילק סי רעװ?
 רימ טבינ .הטרעוו ןיב ףיא ,ןעביולג לעװ ךי--י'.חטרעוו זיא
 ףיוא טסילש ךיילנ ןוא ; עכעסילש םעד וצרעד

 ,ָאד לזמ ןיימ -
 ..ָאר טניפעג רהיא סאוו ,רַאפרעד טרַאװעג גנַאל וצ .אוצראפ = |

 ,טָאיריא ןַא ןופ דליּב סאד ?ָאד ףיז טוהט סאוו .ןָאגַאררַא
 לעװ ףי .לעטעצ א ּבָא רימ טבינ ןוא ,טקניװ סאוו =

 { דליּב סיאיצרָאּפ ןופ סאד זיא טייוו איו .ןעזעל סֶע
 ,ןעגנונּפָאה עניימ ןופ סאד זיא טיי איו

 ףימ סיוא טביילק סע רעוו; -- } עדרעװ ןיימ ןופ ןוא
 ךיא ןיב י-ה טרעוו זויא רע סאוו סאד ןענירק טעוו

 ? ּמָאקנערַאנ ַא איו רערהעמ טינ הטרעוו ןעד

 ? הטרעוו טינ רהעמ ןעד ךיא ןיב  ןיירּפ ןיימ סאד זיא

 ייװצ ןענייז ןעטכיר ןוא ןענידיילעב .ָאיצרַאּפ |

 א ןופ ךּפיה רעד סנייא ,ןעכַאז ער'דנוזעב

 | = :ער'דנַא סָאד

 (טועל רע) ? ָאד ןזיא סָאװ  .ןַאגַאררַא

 טרעטיילעג ףיִז טאה לָאמ ןעביז
 ;לַאטעמ רעלעדע רעזיד
 .. םמרעטייוורעד ץומש ןופ רעד זיא יו

 .לַארעביא גולק טליואוו רעכלעוו

 ,ןעטָאש ַא טסוק הטוש רעכנַאמ
 .ריירפ עטסוּפ ַא טציועכ ןוא

 ןעטארענ סיוא טהעז ראג רעכנַאמ - ---
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 {ריילק סעכייר רעּבליִז א ןיא
 .ןעזעוועג רַאנ רעזיד זיא יו

 ,ּמָא לעריימ עטסנהעש איד ביילק
 -  .ּמָאק ןייר ןייז רעמיא לעװ ףיא

 1 ןעזעלענ טפירש ןייד טסאה אוד ,העג
 רַאפרעד ףיא לע ,טרַאװ ךיא לַײװ
 .רַאנ ַא איו רערהעמ ןהעזסיוא

 ףיא ןיּב ּפָאקנערַאנ ןייא טיט

 ,ךיז ןעּבעיל ןעמוקענ ָאד
 ,ייווצ טימ קעווא העג ךיא ןוא

 ליוו ךיא : עידַא ,ןיימ עטסבעיל
 חענ ךיא ואוו ןייז רואווש ןיימ יירט
 (בא) .ליטש ןעדלוד סעכ ןיימ ןוא

 | עלענילפ איד טנערּברעפ טכיל איד טאה יוז' .איצראפ
 יז 1 ןערַאנ עטניילרעביא עזיד ,ָא
 ,ןעביילק יז ןעוו ,לכש ןעציזעּב

 .ןעביילּב וצ דנַאטשרעּפ ךרוד רעלעיּפשרעפ
 ,טרעלקרע טינ סע טאה סֵרֹוקיּפא ןייק - .טססירעג

 .טרעשַאב טרעוו ןעברַאטש ןוא ןעהטאארײה סאד

 . .ַאססירעג ,גנַאהרָאּפ םעד העיצ ,םוק .ָאיצרַאפ
 {.םיוא טערט רענעיד ַא)

 | ?םַאדַאט ןַימ זיא ואוו  .רענעיר

 ? ררעה ןיימ טננַאלרעּפ סאוו יא ןיּב טָא .ַאיצרָאפ

 גָארעה זיא רעױט רעייֵא יב ,םַאדַאמ ; .רענעיר
 סאוו ,גירענעוו ןופ קישטנאמ רעגנוי א
 .ןָא טמוק ררעה ןייז סאד ,רעהירפ ןעדלעמ טמוק

 -- ,סורג ןענולק רהעז א םהיא ןופ טגנערב רע
 ,עבילפעה ןעטנעמילּפמָאק ץומ ,טסייה סאר
 / םינ ףאנ ּבאה ף' .עקנעשעג ערעייהט ?יוא

 .חילש-עבעיל םענעטָארעג אזא ןהעזעג
 : ןעמוקענ טינ גָאט לירּפַאינַא זיא סיז

 ,ממוק רעמוז רערעייהט רער סאד ,ןעזייונעג
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 .ררעה ןייז רָאּפעב ןָא טמוק רעירוק רעד איו = -
 טפעוו ,ארומ קרַאטש באה ךי ;ךיד טעּב ךיא ,גונענ .--ַאיצרָאּפ

 | אוד .בורק ַא ריד זיא רע ,ןענָאז דלַאב =
 רייר עניר'בוטימוי עכלעזַא טסכיורבעג = -
 ןער ,ַאססירענ ,םוק ,םוק .םהיא ןעביול ּוצ -
 .,ןהעז וצ טסָאּפ ס'ערה רצוי םעד רַאג ךיא :

 .גידנעטשנא ױזַא טמוק סָאװ
 ררעה .ַאינַאססַאב .שסמירעג = ||

 { רהעמ טינ ליװ ןעליוו ןייד בוא ,עּבעיל ןופי
 (.בַא)

 (.טֵקָא ןעטייווצ ןופ עדנע)

 א ק
 א ,?עישטצ

 .טקא רעטירר

 .ענעצס עטסרע

 .נירעגנעוו ןיא סָאנ ַא

 {.ףױא ןעטערט ָאנירַאלַאס ןוא ָאינַאלָאפ) = -

 ? ָאטלַאיר רעד ףיוא סעיינ ךיז טרעה סָאװ  .נַאלָאפ

 סאד ,ָאטלַאיר רעד ףיוא שירפ ךָאנ ךיִז טלעדור סע ?טסייה סָאװ .רַאלַאפ
 ןעלָאמש םעד ףיוא ןערָאװעג טקילננוארעפ זיא ףיש ענעדָאלעב-ךייר ַא ס'ָאינָאטנַא

 סעכילרהעּפעג רהעז ַא יי,סניוודונ איד,, טרָא סאד טפור ןעמ סאד ,קנעד ףיא ; םי |
 איו ,ןעניל ןעפיש עכיוה עלעיפ ןופ ןעטעלעקס איד וָאװ ,טרָא סענידילזמימילש ןוא -
 ךיז ןיא טאה ייטכירעב סאד,! עקרעלּפַאלּפ ןיימ ביוא ,דרע'רד ןיא ,סאד ןעמ טנאז !

 .טרָאװ רהַאװ ַא
 איו ,עקרעלּפַאלּפ ַא ,עקרענניל ַאזַא ןירעד ןעווענ איז טלָאװ יאולה .ןַאלָאס

 איז סאד ,םינכש ערזויא ןייא טדער סאוו רעדא ,הסוב איד בעיל טאה סאוו ,ענייא |
 וצ ףיז ענהֶא) ,רהַאװ זיא סע רעבא .ןַאמ ןעטירד ַא ןופ טוט םעד ףױא טנָאלק
 -עמַארטעגפױא ךילטייד םעד ןהעגו צרעבירעה רעדָא ,רער עגנאל ןַיא * ןרעטנַאלפרעא



 קאליאש /  ספ

 .ןעװ ַא--רָאינָאטנַא רעכילרהע רעד ,ָאינָאטנַא רעטונ רעד סאד ,(ןעדער ןופ געוו ןענ
 } ןעמָאנ ןייז ןופ רבח רעד ןייז וצ גונעג לעטיט ַא ןעבאה טכָאװ יא

 : -- .עדנע רעד זיב ןיוש דער .רַאלַאס

 : א ַא ןערָאלרעּפ טאה רע סאד ,זיא עדנע איד ?וטסגָאז סאוו ? ַאה .גַאלָאס
 | | ןעטסולרעפ ענייז ןופ עדנע איד ןעוועג סע טלאוו יאולה ..רַאלַאס
 .-עטשוצ טינ לָאז לעווייט רעד םוא ,סנעטייצעּב ייןמא ,, ןענָאז ךימָאל .נַאלָאס

 א -- .ןעדיי ַא ןופ טלַאטשענ רעד ןיא רע טמוק טָא ןעד ; טעבענ ןיימ ןער
 | ( .ףיוא טערט קָאליַאש)

 ? טיילפיוק איד ןעשיווצ ךיז טרעה סאוו ? סעיינ ךיז טרעה סאוו

 : טינ רעייק ,רהיא איו ,טונ ױזַא טינ רענייק ,טסואוועג טאה רהיא .קָאליַאש

 7 .ןעפיולטנע ס'רעטכָאט ןיימ ןופ ,טוג ױזַא
 : יינש םעד טנעקענ בַאה טייז רעניימ ןופ ךיא *; טמיטשעב זיא סאד .ראלאס

 --.ןעניולפעגנעווַא זיא איז עכלעוו טימ ,לענעילפ איד טכַאמענ טאה רעכלעוו ,רעד
 / טאה לעגױפ רעד סאד ,טסואווענ טאה ,טייז ;ייז ןופ ,קָאליַאש ןוא .גַאלָאס

 / םער ןעזָאלרעּפ וצ עבט רעיײז סע זיא ןַאד וא ; לענעילפ ענעסקַאוורעד טַאהענ
 ר : -- .טסענ

 טָאג איז לָאז ןעזָאלרעּפ .קָאליַאש
 - .העטכיר רהיא ןייז ןעק לעווייט רעד ךױא ,רעכיז זיא סאד .רַאלַאס
 אי { ןערילעבער לאז שיילפ ןוא טולב ןענייא ןיימ .קָאליַאש

 : ו ןערהָאי עזיד ןיא ךאנ סע טרילעּבער ,הליבנ עטלַא .נַאלַאס
 ר .טוקב ןוא שיילפ ןיימ זיא רעטכָאט .ןיימ נָאז ךיא .קָאליַאש
 | איוו ,שיילפ רהיֵא ןוא שיילפ ןייד ןעשיווצ קוליח רערעסערנ ַא זיא סע .רַאלַאס

 ףעישרעטנוא רערעסערג א  ;ןייב דנַאפלעה ןוא ןעלייק עצרַאװש ערעייהט ןעשיווצ
 . טָאה ,רָאנ טנָאז רעֶּבָא -- .ןייוו-ייהר ןוא .ןייוו ןעשיווצ איו ,טולב רעייֵא ןעשיווצ

 0 רערָא םי ן'פיוא רהעוונא ןעכלעוו טַאהעג טָאה ָאינַאטנא ביוא ,טרעהענ רהיא
 4 י-ה זטינ

 = -גָאנא + ךוריש ןעטכעלש ןעטייווצ ַא ןָאהטענ ךיוא ךיא באה טְרָאד .קָאליַאש

 : .רעד ףיוא ןעניוא איד ןעזייוו וצ םיוק ךיז טנעוורעד רעכלעוו ,רעדנעוושרעפ ַא ,רעצעז

 / רע לָאז -- ; קרַאמ ןיפיוא טצוּפרעּפ יוזא ןעמוק טנעלפ סאוו ,רעלטעּב ַא : ָאטלַאיר

 / רעלָאו !קינטנעצָארּפ -ןעּפור ףימ טנעלפ רע :ןעניז ןיא לעסקעוו םעד ןעטלַאה

 2 .דעפעג ןססירק סיוא דלעג ןעייל טגעלפ רע : ןעניז ןיא לעסקעװ םעד ןעטלַאה

 אש טא ! ןעניז ןיא לעסקעװ םעד ןעטלַאה רע לָאז ,טייקגיל



 קאליִאש

 -עװ טינ טסעוו אוד ,טלעיּפשרעּפ רע ביוא ,סאד ,רעכיז ןיב ךיא ,תט .רַאלַאפ 6
 ? ריד סע נױט סאוו ףיוא .שיילפ ןייז ןעק
 עז סע טעװ ןעניטעז טינ ךַאז ןייק טעװ סע בוא .שיפ ןעּפאכ וצ ,קָאליַאש טי
 טרהיפעגרעּביא רימ ןוא ,טכַאמענ דנַאש וצ ךימ טָאה רע .טשרוד-עכַצר ןיימ ןעגיט 9

 עניימ ןופ טעּפשעג ,ןעטסולרעפ עניימ ןופ טכַאלעג טאה : הסנרּפ ןָאילימ בלַאה א

 -ּבא ,םירחסמ עניימ ןעגָאלשעגרעטנוא רימ ,ןאיצַאנ ןיימ טעטכַארעּפ ,ןעטסנעירעֿפ

 ףיא ?רע טאה דנורג ןעכלעוו ןוא ,דנייפ עניימ טציהרעד ,דניירפ עניימ טלהיקעג

 ןייק ,רנעה ןייק דיי א טינ ןעד טאה 1 ןעניוא ןייק דיי ַא טינ ןעד טאה .דיי ַא ןיב

 טרהענעג טינ רע טרעוו 7? ןעטּפַאשנעריײל ןייק ,ןעקהיפעג ןייק ,םישוח ןייק ,םירבא | :

 עבלעז איד ןופ ןעלַאפעב ,ןעּפַאװ עבלעז איד טימ טנידעשענ זייּפש רעבלעז רעד טימ

 םעד ןופ טרעטלעקרע ןוא טמערַאװעג ,לעטימ עּבלעז איד רוד טלייהענ ,קנערק = -

 ןופ טהעג ,זנוא טכעטש רהיא בױא -- ?טסירק ַא איו ,רעמוז ןֹוא רעטניוו ןעּבלעז ||
 -רעפ רהיא בוא ?טינ רימ ןעכַאל ,זנוא טלעציק רהיא בוא ? טינ טולב ןייק זנוא 0

 ועלאז ,סטכעלש זנוא טוהט רהיא ןעוו ןוא -- ? טינ רימ ןעברַאטש ,זנוא טעטפינ = }

 ענירעביא עלא ןיא ,רהיא איו .,ןענייז רימ בוא -- 1 המקנ ןייק ןעמהענ טינ רימי 2
 -סירק ַא סטכעלש טוהט דיי א ביוא .ןירעד ,רהיא יװ ,ןייז ךיוא רימ ןעלעוו !ןעכַאז :

 סאוו ,ןעדיי ַא סטכעלש טוהט טסירק ַא בוא .עכַאר ? הענכה ןייז זיא סאוו ,ןעט

 טנרעל רהיא סאוו .יירעקרוש איד .עכַאר ,ךַאֿפניײא ץנַאג ? ןייז דלודענ ןייז לאז 5

 -עב ןאהט ךאנ לעװ ךיא רעבא ,רעווש ןהעג טעװ סע ןוא ,ןעליפרע ףיא לעװ ,ףימי :
 טא .טנרעל ןעמ איוו ,רעפ :
 (.ףיוא טערט רעטנעידעב ַא) 5

 - ליוו ןוא ,זיוה ןייז ןיא זיא אינאטנַא לַאּפיצנירּפ ןיימ ,ןררעה עניימ :רעטנעידעב

 : .ןעדער ןערייב ךייא טימ
 .ןעבוז ןעננַאגענמורעה םהיא ןענייז רימ - .רַאלַאּפ =.

 (.ףױא טערט לֿבות) : :

 ,טרעהעג רהיא ןופ ּבאה ךיא ג .ורעטרע ןיא ןעמוקעג טפא ןיּב ףיא .לבות 4 1

 .ןעניפעג טינ איז ןעק רעבא |
 טסאקעג ךימ טאה ,ןעדנואוושרעפ טנעמיד א -- ןַאנ ,אנדַאנ ,ַאנ קָאליַאש = -

 -רעפ טינ לאמ ןייק ןיא ןאיצאנ רעזנוא .ןעטאקוד דנעזיוט ייווצ טראפקנארפ ןיא =
 ייווצ .טצעי זיב טלהיפעג טינ לאמנייק סע באה ךיא ; ; טצעי זיּב ןעוועג עמ

 .ןעגנורעיצ ערעייהט :ערעיהט ערעדנא ןוא ,טנעמיד םעד ןוא ןעטאקוד דנעזיו 7 2

 איד ןיא גנורעיצ איד טימ סיפ עניימ ייב טוט ןענעלענ רעטכאט ןיימ טלאוו א



 אליַאש 6

 -  =וץרא רהיא ןיא ןעטאקוד איד ןוא ןעביוהעגבארעה ןעווענ איז טלאוו יאולה !ןרעױא
 - טאה ןעכוז סאד סאוו ,טינ סייוו ךיא ןוא -- .יוזא ,עי -- ? יז ןופ ףיִז טרעה סאוו
 - ןּוא ,לעיפ יוזא טימ ןעפאלטנע בננ רעד .ןעטייווצ םעד ףוא רהעוונא ןייא .טסאקעג
 ןוא :המקנ ןייק ,גנונידעירפעב ןייק ןוא ; בנג םעד ןעניפעגוצסיוא טסאק לעיפ יוזא
 - ענייק ,סעצײלּפ עניימ ףױא ןא טינ טלאפ סאו ,טינ ךיז טרהיר לזמ-מילש ןייק

 -יוא ןערערט ענייק יו םעהטא ףיא סאוו ,איד רעסיוא טינ ךיז ןערעה ןעצפיז
 --.סעינרעפ ְךיִא סאוו ,איד רעס

 4 טרעהענ באה ךיא :נידילזמ-מילש ךיוא ןענייז ןעשנעמ ערעדנא .אי .לבות
 -- .אינאטנא סאד ַאָאנעג

 -- ּולומדמילש 1 לומ-דמילש + סאוו סאוו ,סאוו .קָאליַאש
 .סילאּפירט ןופ גנידנעמוק ,ןעראווענ ןעפראוורעפ זיא ףיש א ענייז .לבות

 ! תמא סאד זיא ,תמא סאד זיא |טאג ןעקנאד ,טאג ןעקנאד ץקָאליַאש

  -ערענ ןענייז סאוו ,ןעזארטאמ איד ןופ עכנאמ טיט טדערענ ּבאה ףיא .לנות
 : .ףורּב-פיש םעד ןופ ןעראוועג טעט

 - --ואה ,אה :סעיינ עטונ ,סעיינ עטונ--!לבות רעטונ ,ריד קנאד ךיא .קָאליַאש

 : ?ַאָאנענ ןיא ,ואוו
 - אאנעג ןיא טכארבענסיוא טאה ,טרעהענ באה ךיא איו ,רעטכאט רעיא .לבות

 ,טכאנ ןייא ןיא ןעטאקוד גיצכא
 .ןיוש א ףיא ! ןעצראה ןיא ןעיּפש א ןיירעה רימ טסכעטש אוד .קָאליַאש

 - --!ןעטאקוד ניצכא ,לאמ ןייא טימ ןעטאקוד גיצכא { דלאג ןיימ ןהעז טינ רערעיו
 -ערק סיָאינָאטנַא ןופ עגינייא טפַאשלעזעג ןיימ ןיא ןעמוקעג ןענייז סע .לבות

 .ןעריטָארקנַאּב סרעדנָא טינ זומ רע סאד ,ןערעווש עכלעוו ,נידענעוו ןייק ןערָאטיד
 - םהיא לעװ ךי ,ןעגַאלּפ םהיא לעװ ך' .האנה קרַאטש רימ טוהט סע .קָאליַאש

 = .האנה קרַאטש רימ טוהט סע .ןעגינייּפ

 - ןענָארקעג טאה רע סעכלעוו ,גניר ַא טנייצענ רימ טאה יז ןופ רענייא .לבות
 .עּפַאינַא רַאֿפ רעטכָאט רעיא ןופ

 ןיימ ןעוועג זיא סע :לבות ,ךימ טסגינייּפ אוד !רהיא ךאנ ךָאנ ףיול .קָאליַאש

 : .טלָאװ ךיא :רוחב ַא גידנעייז ,ןיהאל ןופ ןעגארקענ םהיא ּבאה ךיא :נניר -- זיקריט

 | .ןעפַא טימ רּברמ ןעצנַאנ א ראפ ןעבעגקעווא טינ םהיא
 " .רענעלַאּפרעפ ַא םיוועג זיא ָאינָאטנַא רעבָא .לבות
 א .רימ גניד ,לבות ,הענ .רהַאװ רהעז זיא סאד ,תמא זיא סאד ,עי .קָאליַשש

 = לעװ ףיא .רעהירפ ןעכָאװ ייווצ טיט ּבָא םהיא טימ דער ,ןעטמַאעב א
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 יה שש
 .קאכיאש לא

 טלָאװ נידענעוו ןיא ןייז טינ טלאוו רע ןעוו ןעד ,טלעיּפשרעּפ רע בוא ,ץראה ןייז
 ןוא ,לבות רעטונ ,הענ -- .ןעלעוו טלָאװ ךיא ןעטפעשענ טכלעוו ,ןעכַאמ ןענעק ףיא

 -- .לבות ,להוש רעזנוא ןיא לבות רעטונ ,הענ ; להוש רעזנוא ייא ךימ ףערט -
 { .בא עדייב) '
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 -  .ןיוה סיַאיצרָאּפ ןיא רעמיצ א ,טנָאמלעב
 ךַאלעטסעק איד .ּףױא ןעטערט עטנעידעב ןוא ,ַאססירענ ,ָאנַאיצַארג ,איצרָאּפ ,ָאינַאססַאב)

 : (.טלעטשעגסיוא ןערעוו

 ייוװצ וצ גָאט א טרַאװ ;ךָאנ טרַאװ ,ךייא טעב ךיא .איצרָאּפ
 טליואוו רהיא בוא ,ןעד ,טריקיזיר רהיא רָאּפעּב

 ,ןַאד טּפַאשלעזעג ר'ייא ףיא רעילרעפ ,שלַאּפ סיוא
 טנאז סאווטע : עלייוו א בָא טלַאה םורַאד

 טינ ךייא לעװ ךי ,(עבעיל טינ זיא'ּס רעבא) רימ-
 טּביג סַאה ,ןיילא טסייוו רהיַא ,ןוא ,ןערעיקרעפ
 ,רָאנ .להיפעג אזא ןיא טינ הטאר ןייק

 ,ןהעטשרעפ שלַאפ טינ ךימ טלאז רהיא םוא
 (ךאד ןוא) קנַאדענ רָאנ ,טינ ךַארּפש ןייק טאה לעדיימ א
 ָאד ךייא ייווצ רעדָא טַאנָאמ א ךיא טלאוו
 ,רימ רַאפ טריקיזיר רהיא רעדייא ,ןעטלַאהרעּפ

 טצעי גיטכיר ןענרעל ןענעק ףייא טלָאװ ךיא:
 - ,תעובש ןיימ ךיא דערב ןַאד רעבָא ,ןעליואוו וצ

 ' ףימ רוויא טנעק יוז' : ןָאהט סלאמעינ ךיא לעװ סאד
 טגנערב ,ףימ טלהעפ רהיא בוא רעּבָא ,ןעלהעפרעפי
 סאד ,ןעשניוו וצ דניז איד וצרעד ךימ רהיא:

 ָא ,ןעכארבענ ןיוש העובש ןיימ טלאוו ףיא:
 ךימ ןעּבאה יז ! ערעייא ןעניוא איד!
 רימ ןופ טפלעה ןייא :טלייהטוצ ןוא טרעביוצעב:
 ,ערעייא עטײװצ איד ,ערעייא זיא
 - ףוא רעּבָא ; ןענָאז ףיא ליװ ענינייא ןיימי
 .ָאולַא ערעייא סע זיא ,עניימיס זיא
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 עזיר ,ָא .סרעייא סעלַא זיא יוז' ןוא
 איד ןעדייש עכלעוו ,ןעטייצ עניימענ

 ץוא | עטכער ערעייז ןופ בא רעציזעב
 ףיא ןיב ,ערעייא ןיב ך להאוובָא ױזַא

 יוזא סיוא ךיז טזָאל ס' ּביױא ,ערעייא טינ
 ;ףיא טינ ,טמַאדרעפ ןייז לזמ רעד לָאז ןַאד

 וצ רעּבָא סע והט ךיא ; גנַאל וצ דער ךיא
 ,ןעהעיצוצסיוא איז ,טייצ איד ןרעגנעלרעפ

 .ןעליואוו םינופ ךייִא ןעטלַאהוצבָא םוא
 טזָאל .ָאינַאססַאב

 6 .דָאר-לַאװק ןץפיוא טצעי בעל ךיא ןעד ,ןעליואוו ךימ
 .תרומ טייז ָאט ? ָאינַאססַאב ,דָאר-רעטרַאמ ן'פיוא .אוצראּפ

 עבעיל רעייא זיא הטַאררעפ ַא רַאּפ סאוו טימ

 - .טשימרעפ
 | ןעכילסעה םענעי רעסיוא ,םענייק טימ .טינַאססַאב

 סאד ,ךימ קערש ךי ןעכלעוו ףרוד ,דשח ןופ הטַאררעּפ
 .רעטסּבעיל ןיימ ןופ .האנה ןייק ןעבאה טינ לעװ ךיא
 רעייפ ןוא עענש ןעשיווצ ןעּבעל ןוא טפַאשדניירפ

 הטַאררעפ איו ,ןייז טלהעמעג ױזַא רַארג ןעק

 .עּבעיל ןיימ טימ םענייא ןיא
 טױער רהיא סאד ,ארומ ּבאה ךיא רעבא ,הַא .איצראפ

 ףאוו ,ןענָאז ןעשנעמ ואוו ,דָאר-רעטראמ ן'ףיוא
 | ,גנַאװצ ךרוד ,ליוו ןעמ

 ןייז הרומ ךיא לעװ ,ןעּבעיכ רימ ךערּפשרעּפ .שינַאססַאּב
 .תמא םעד

 ןוא ,הדומ טייז ,אזלַא טרער .ַאיצרָאּפ
 | יטבעל ןַאד

 ןייז טלאוו ,טבעיל ןאד ןוא הדומ טייז .ָאינַאססַאב

 : | ,ןייז הדומ ןופ עמוס עצנַאנ איד
 ,טלעווק סאוו ,רעד ןעוו ,גנונינייּפ עסיז א
 !ךיז ןעזעלרע וצ רעפטנע םעד ךימ טנרעל
 .ףאלטסעק איד ןוא ,לזמ ןיימ וצ ךימאל ףאד
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 ירד איד ןופ ענייא ןיא .אזלַא 'קעװַא .איצראפ
 רהיא טעװ ,ךימ רהיא טּבעיל .ןעסאלשרעפ ךיא ןיּב
 ןוא ,אססירענ ,אוד .ןעניפעגסיוא ךימ
 .טייז א ןיא עלַא טהעטש ,עגירביא איד
 ..קיזומ איד ןעלעיּפש לָאז טביילק רע דנערהעוו
 איוו ,ךיז רע טנידנע ןַאד ,טלעיּפשרעּפ רע בוא

 ,קיזומ איד ןיא גנידנעהעגסיוא ,ןַאװש א

 ,רעניטכיר ךָאנ ןייז לָאז ךיילנרעפ רעד םוא

 טעב-רעסַאװ ןוא ךייט איד גיוא ןיימ ןייז טעוו
 ןַאד זיא סָאװ--ןעניוועג ןעק רע .םהיא רַאפ

 ,לַאש רענעי איו ,קיזומ זיא ןַאד--? קיזומ
 --  ףיז ןעגיוב ןענַאהטרעטנוא עיירט ןעוו

 ןױזַא זיא ס' ;גינעק ןעטנערקעגיינ םוצ
 סיז ןעננילק עכלעוו ,ןעגנַאלק ענעי איו

 ,נָאט רַאפ הירפ ןרעיוא איד ןיא ןתח םעד

 טהענ טצעי .גידנעפור הּפוח רעד וצ םהיא
 ,טייהנעסעזעב רענינעוו טינ טימ ,רע
 רלעה רעד איו ,עּבעיל רהעמ ךס א טימ ףָאד
 ,לעריימ איד טיירפעב טאה רע ןעוו ,םעדיסלא
 / סלַא טאה יֵארט ענידנרעמָאי סאד עכלעוו
 .םי ם'נופ היח רעד טלהָאצענ טובירט

 ,ענירּביא איד :ָאד ,ןברק סלַא .העטש ךיא
 איד ןענייז סאד ,טייז א ןָא ןעהעטש סאוו

 ,תורוצ עטכיילּבענ טימ ןעיורפ עשינַאדראד
 .ףּפמַאק ם'נופ עדנע איד ןהעז ןעמוקענ

 ההעמ טימ .ףיא בעל ,אוד בעל :םעלוקרעה ,הענ |
 ,טיירטש םעד וצ ךיא העז ןעקערש רהעמ לעיפ טיט

 .טנייה ןעכאמ םהיא טהענ סאוו ,רהיא איו

 (.ךַאלטסעק איד ףױא ךיז רַאפ טריטנעמָאק ָאינַאטסַאב דנערתעוו קיזומ)

 :דעיל
 ּז טסול-סעּבעיל טמַאטש ואוו ןופ ,טנאז |

 ? טסורב רעד ןופ ?חומ סעד ןופ



 :עלַא

 ,אליאש

 -  גטסואוועב ףייא ננורהאנ רהיא זיא

 !טרעפטנע ! טרעפטנע
 ,טניווענ איז טרעוו ניוא םעד ןיא
 טקיטשרעד טרעוו ןוא ,ןהעז ןופ טבעל
 . .טניל איזואוו לעניװ םעד ןיא
 .גנַאלקדנעטױט רהיא טגנילק עלַא
 {גנַאב ,גניב ,גניב : גנַאפנָא םעד ךַאמ ךי

 ןננַאב ,גניב ,גניב
 ןייז ןהעזסיוא עכילרעסיוא סאד ןעק יוז'  .ָאינַאסַאב

 .סױא טהעז סע איו ױזַא טינ דַארג

 .ץוּפ טימ טרַאנעגּבא ךָאנ ץלָא זיא טלעוו איד

 .ױז' גנולדנַאה א ץעזענ סאד ןיא זיא ואוו

 - טכירענוצ טינ טרעוו סאוו ,טצומשרעפ

 םוא ,עמיטש רעדנענידייהטרעפ א ןופ

 ןיא זיא ואוו ?עטכעלש סאד ןהעז טינ לָאז ןעמ
 ,טמאררעפ יוז' תועט א ןָאינילער רעד

 ,טינ סהיא טשנעּב הרוצ עמורפ עכנַאמ סאוו
 ןוא ,קוסּפ א טימ טינ םהיא טגיטרעפטכער
 ?ץוּפ םענהעש ַא טימ טינ טײקּבָארג איד טלַאהעב
 ,דניז א ןייז טינ ךיז לָאז סע ךילטייד איו

 ןָא עטייזנעסיוא רעד ףיוא סע טוהט ךָאד

 איו .רנענוט ןופ ןייש זיא טינ ןעכלעוו ַא
 ,שלַאפ רעצרעה ןעבאה סאוו ,עננילנייפ לעיּפ

 ןענָארט ,דמאז ןופ טכַאמ ןעמ סאוו ,ןעּפערט איו

 ; סרַאמ ןוא סעלוקרעה ןופ דרעּב איד

 ןעמ טהעז ,גידנעווניא רעּבָא יז ןעמ טכוז

 .ףלימ איוו ,סייוו רעבעל ןעציזעּב יז סאד
 טייזנעסיוא איד ןָא ןעוהט עזיד ןוא
 .שידלעה ןהעזסיוא ןעלָאז ייז ,הטומ ןופ

 טפיוק ןעמ ,ןהעז טעװ רהיא ,טייהנהעש איד טכַארטעב
 .  ןתעשעג ןירעד טזָאל סאוו ,טכיווענ ן'ףיוא סע
 גידנעלדנַאװרעּפ ,רוטָאנ רעד ןיא סנ ַא
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 ןענייז יוז' ?עטסעטכייל איד ןוא עטסנהעש איד
 ףיז ןעלעיּפש סאוו ,רָאה עגידלָאנ ,עזיורק איד
 סאוו ,טייהנהעש ףױא ,דניוו םעד טימ ןעזָאלוצ
 טנַאקעב טּפָא ,טייהנהעש רַאפ רָאנ טנעכער ןעמ
 ,ּפָאק רעדנַאנַא ןופ םוהטציזעב סאד סלא

 טגיל רעכלעוו ;ןעּברַאש א ןופ ןעמונעג
 גערּב רענהעש רעד ץוּפ זיא ױזַא .רדע'רד ןיא
 ,לַאש רענהעש רעד ;םִי ןעגיד'הנכס א וצ

 ןיא ;טייהנהעש רעידניאינא ןייא טרעיילש סאוו !

 סאוו ,טײהרַאװ עטכודעגבא איד ,טרָאװ א
 ןעראנוצניײרעה ןָא טוהט טייצ ערטיכ איד
 ,רלָאנ סעטרעיצעגסיוא אוד ,םורד .עטסנילק איד

 ;ךיד טינ ליװ ךי ,סָאדימ רַאפ ןייּפש עטרַאה אוד
 ,ףַאלקש רעטסָארּפ ,רעכיילב אוד ,ךיד טינ ךיוא ןוא
 יילב רענָאמ אוד ,אוד ךָאד .שנעמ ןוא שנעמ ןופ
 ,טסכערּפשרעֿפ אוד איו ּבָא רהעמ טפקערש אוד סאוו

 ;דער עכייר איוו ,רהעמ ךיס טרהיר טײקטסָארּפ ןייד :

 .ריירפ ןייז לָאז עדנע איד :ךיא ביילק ָאד ןוא
 ןיחילפ ןעטפַאשנעדיײל ערידנַא עלַא איו  .איצראפ = -

 ,ןעקנאדעג עדנעלפייווצ סלַא ,טּפול ןיא געװַא
 ,גנוכפייווצרעפ ענעמונעג-טנעלרעביאנוא
 {טכוזרעפייא ןוא ,קערש עגידנרעדיוש סלַא
 ןייד רענעלקרעפ ;דליוו טינ יז ,עבעיל ָא
 טימ ןעגער ;!עקיצטנע סענעבאהרע

 .סולפרעּביא םעד ןייא טלאה ;דיירפ ןַיד סָאמ א -

 4 ֹצ ֹ
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 סערש ךיא ןוא ,הכרּב ןייד קוַאטש וצ להיפ ָךיִא

 .ןעניטעזרעּביא ףימ לעװ ךיא סאד ,ךימ
 (עלעטסעק סאר גידנענעפע) { ָאד ךיא ןיפעג סאוו .ָאינַאססַאּב

 טאנדבלאה רעכלעוו ?רליּב סיַאיצרָאּפ עגהעש איד
 ?נָנופּפעש איד טמהאענכאנ גיטכיר יוז' סע טאה
 רעדא ,עזעיד ןעניוא איד ךיז ןענעוועב

 ,לעּפא-צראווש עניימ ףיוא גידנעטײרמוָא
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 ?ףיז ןענעוועב ייז סאד ,בָא ףיז סע טכאר
 ףרוד טעריײשעגבָא ןעּפיל ןענייז טָא
 לָאז טלַאהבא םיז ַאזַא ; םעהטַא-רעקוצ א
 ,ָאד .ןעריישוצ דניירפ עסיז עכלעזא
 ליטש רעלהַאמ רעד טאה ;ןעקָאל ערהיא ןיא
 טבעווענסיוא ןוא ,ןיּפש א איוו ,טײברַאעג
 רעצרעה-רענעמ ןעננַאפ וצ ץענ ענידלָאנ א
 ךָאד .סבעוװניּפש ןוא ךַאלענילפ איוו ,רעכינ
 טנעקעג רע טאה איו ,עזעיד ןעניוא איד
 גידנעבאה ?ןעלהאמ וצ יז ןהעזרעד
 ,טפרַאדעג .טכַאד רימ ,סע טאה ,טכהאמעג סנייא רָאנ
 | ענייז עדייב ןענעיבננ וצ טפארק ןעציזעּב
 ךָאד .טנידנעעג טינ ןעביילברעפ טסבלעז ןוא
 ןופ טלאהניא רעד איו ,םייװ יוזא :טכארטעב
 טצעש סע לייוו ,ןעטַאש םעד ןופ זיא ביול ןיימ
 ןיא טייוו ױזַא ,חטרעוו ויא סע איוו ,טינ סע
 .ּיול ךיא סאוו ,ןעזעוו רעד ןופ ןעטאש רעד
 ,רעיּפַאּפ ענעּבעירשעגנא סאד זיא טָא
 .קילג ןיימ ןופ עמוס איד ןוא טלאהניא רעד

 | (.טזעל) = |
 ןייש םעד טול טינ טליואוו סאוו ,רהיא
 ;ןייפ יוז' ןוא גיטכיר יוזי טליואוו
 ,ןיירעה ךייא טלַאפ קילנ סאד טייז
 .ןייז ןעדעירפוצ ןיוש רהיא טלָאז

 ,טימרעד טימ ךיז טהערפ רהיא בוא
 ,טינ רהיא טננאלרעפ קילנ רהעמ ןוא
 ,חטימענ סייה טימ טצעי איז טסוק
 ,טהילנוצ טסול ןופ איז טרעדַאֿפ

 (.שיצרָאּפ טסוק) ןעליירפ ,סינביולרע טימ .לעטעצ רעטונ א
 ,ןעגנַאפפמע ןוא ןעבעג לעטעצ א ךרוד םוק די
 ןעננאנעג טיירטש א ןיא זיא סאוו ,רענייא איוו
 .,ןעלהעפעג םוקילּבוּפ םעד זיא רע .טקנעד סאוו

 ףא-
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 ,ןעיירשענ-ּבױק עטױל איר טשימוצ טרעה א

 ,ןעלעטש ענארפ איד ךיז לעפייווצ ןיא ליוו ןוא
 --.ןעיירפ ךיז ףראד ,רעננעג ןייז רעדא ,רע בוא

 ,ןעכיירפ ענהעש ךאפיירד ,אד ףיא העטש יוזא

 ,ןעליואוו ןיימ ןיא לעפייווצ ןוא ,יוזא עדארג

 ןעּביירשרעטנוא ,ןעגיטעטשעּב סע טעוו רהיא זיב

 .ןעביירטרעפ טראוו רעייא טימ גרָאז עניימ טא

 ,העטש ךיא ואוו .אינאססאב דרָאל ,ךימ טהעז רהיא .ַאיצרָאּפ

 ןיילא ךיז ראפ להָאװבא .ןיב ךיא איו יוז'
 ךיא ,גיצייננערהע יוז' ןייז טינ ךיא טלאוו

 ,ןיב ךיא איוו ,רעסעב לעיפ ןייז ןעלעוו לאז
 לאז ךיא ,טלָאװענ ךיא טלָאװ ךייא ראפ רעבָא

 רענהעש--.,ןיב ךיא סאוו ,סאד ךאפ ניצכעז ןייז -

 .להאמ דנעזיוט ןהעצ רעכייר ,להאמ דנעזיוט א

 ,ךיוה ,ןערעוו וצ טצעשענ ךייא ןופ ראנ םוא
 ,רניירפ רעטונ ,טייקנהעש ,דנענוט ןיא ףיא טלאוו
 .בא ןעוו טצַאש ןעמ איו ,רעכעה ןהעטש טלָאװעג
 ; סאוודנינעוו ךיא ןיב רעבא ןעצנאנ ןיא

 טינ לעדיימ א ,טסָארּפ ןעדער וצ ,טסייה סאד
 .טריציטקַארּפ טינ ,טלהושעג טינ טנערעלענ

 . .,טלַא יוז' טינ זיא איז סאוו ,טימרעד ךילקילג
 רעכילקילג ; ןענרעל ןענעק טינ לָאז איז

 טעװעדָאהעגנ טינ זיא איז סאוו ,ןירעד

 טילג רעטסערניס ; ןענרעל ןעק איז רָאנ ,םור יוזי
 ףיז טעינ טסיינ רעלדע רהיא סאוו ,זיא ץלַא ןופ
 ,ןייז וצ טרהיפעג ,טסיינ רעַײא וצ נעװַא
 .גינעק ַא ןוא ,רערהיפ ַא ,ררעה ַא ןופ איוו
 .ףייא טצעי טרעהענ עניניימ סאד ןוא ךיא
 ןירעשרעה איד ןעווענ ךיא ןיב טסרע טָא
 ןירעלהעפעב ,זיוה םענהעש ןעזיד ןופ
 ןילַא ךיז רעביא ,רענעיד עניימ ןופ
 טרעהענ ,טסרע טָא ,טצעי ןוא ,ןינינעק איד
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 ,ףיא עבלעז סאד ןוא ,רענעיד איד ,זוה סאר
 .גניר ןעזיד טימ יז בינ ךי .ררָאל ןיימ ,ףייא וצ

 ,םהיא טימ ףיז טרייש ,ןָא םהיא טרעוו רהיא ןעוו ןוא

 ,נעװַא זיא'ס ןעמעוו םהיא טעינ רהיא רעדָא

 גנַאנרעטנוא םעד ןַאד ןעגָאזנָא סע לָאז
 טכער ןעבעג רימ ןוא ,עבעיל רעיא ןופ

 : .ןענָאלקעב וצ ףיז ךייא ףיוא
 - ןגנֹוצ איר טמהעלענּבָא רימ טָאה רהיא ,ןעליירפ .ָאינַאפסַאב

 .ךייא וצ טולּכ ןיימ טרער ןרעדָא איד ןיא רָאנ

 ,שיור ןימ ַאזַא זיא ןעצרעה ןיימ ןיא ןוא
 חא רעגידנעלמרומ א ןיא ךיז טרעה'ס איו

 ןהעש ,עדער ַא ףאנ ,עסַאמ רענערעירפוצ
 { ץנירּפ ןעטבעילעּב"קרַאטש ַא ןופ ןעטלַאהעג

 ,טשימרעפ גידנערעוו ,סאווטע סעדעי ואוו
 ,ריירפ רעסיוא ,טשינ-רָאג סעדליוו ַא איוו טרעוו
 .טקירדענסױא טינ בלַאה ןוא ,טקיררענסױוא ּבלַאה
 ,רענניפ ןעזיד ןופ יז טדייש גניר רעד ןעוו רָאנ
 ןַאד ַא { רימ ןופ ףיז ןעבעל סאד טדייש ןַאד
 .טיוט זיא ָאינַאססַאב סאד ןעגָאז וצ טסיירד טייז

 = םייצ רעזנוא זיא טצעי ,ןיררעה ןוא ררעח ןיימ .אססירעג
 ןוא ןענַאטשעג ָאד ןענייז רימ איוו יוו*

 ---ונירנעהיידענ שנואוו רעזנוא ןעהעזעג
 { ריירפ ,ןייליירפ ןוא ררעה ןיימ  ריירפ ,ןעיירש וצ

 ,ןעליירפ עלרע ןיימ ןוא ,ָאינאפסַאב ררעה ןיימ .ָאנַאיצַארג
 ףיז טשניוו רהיא סאוו ,ריירפ איד ילַא ךייא שניוו ךיא
 ףיז טניהטיונעב רחיא רעכיז ןיב ףיא ןעד ,ןיילא

 טייקנירעגנ ריייא ןעוו ןוא ; דיירפ ןיימ ןיא טינ
 ךַאמבָא ןעטונ םעד ןרעייפ וצ טנעכער
 יא סאד ,ףייא ףיא טעּב ,טייהיירט רעיא ןופ
 ףיז ןענעק ךיוא ךיא לָאז טייצ רעבלעז רעד
 .ןעהטַאריײהר}פ

 בוא ,ןעצרעה ןעצנַאג ןופ .ָאינַאססַאב



 .קאכיצש  פ וי

 .יורפ ַא ךיז ןעגירק רָאנ טסנעק וה =
 .טנרָאזרעּפ ךיס טאה רהיא ,טפַאשרעה רעיא קנַאד -ַאנַאיצַארנ =

 ,ךינ יוז דארנ ןעהעז ןעק ,ררעה ןיימ ,גיוא ץימ | =

 ,ןעליירפ איד ןהעזעג טאה רהיא ; ניוא רעיא אוו =
 ,ףוא ךיא ,טּבעילעג טא רהיא { ךיא לעדיימ ! יו :

 טסנוּפ ןעטרַאװ וצ טסייה סע סאוו ,טינ סייוו ךי ןעד - 
 ףיז טאה קילנ ריייא .ררעה ןיימ ,רתיא איוו יא
 .ףיוא סניימ ,ךַאלעטסעק ענעי ןא טדנעוועג
 ,סייווש ןוא הימ טימ גידנע'נכרש ָאד ךיז ןער =
 זיּב תועובש-עבעיל טימ גידנערעוושי 5
 א

 בָאה ,ןעקורט ןערָאװעג זיא ןעמונ ןיימ

 (טלַאה ןעכערּפשרעפ ביוא) ,עדנע םַא ךָאד ךיא א
 רעד ןופ טָא ןעכערּפשרעפ ַא עמ 3

 ? אססירענ ,רהַאװ סי זיִא .איצרָאּפ = 1 יי

 ,רָאנ סע טלעפענ ךייא ביוא ,םאדאמ ,רהַאװ זיא ס' .ַאטסירעג =
 ז טסנרע ןיא סע רהיא טניימ ,ָאנאיצארג רהיא ןוא .ָינַאטסַאב === }
 -  .רהעה ןיימ ,טסנרע ןיא .ָאנַאיצַארג = }
 ןייז טרהעעג רהעז טעװ טסעפ-פטייצכאה רעזנוא .ָאינַאטסַאב === |

 .ןעהטארייה רעיא טימ 0

 ,ןעלעיּפש יז טימ ןעלעוו רינכ .ָאנַאיצַארג =
 .ןעטאקוד דנעזיוט א ראפ לעגניי רעטסרע רער
 - +ןענעלנייא ךיילג ןוא .ַאססירעג 5

 ןעלעוו לעיּפש םעד יא ,ןיינ =  .ָאנַאיצַארג =

 ,ךאד --.ןענעלנייא ךרוד ןעניוועג טינ רימ
 { ןיריי ןייז טימ אצנעראל 1 אד סע טמוק רעוו
 ןופ אינאלאס רניירפ רעטלא ןיימ ןוא ,אה

 זערא
 4 ם

 (.ףױא ןעמערט ָץינַאלָאס ןוא .ַאקיססעי אצנערָאל) |
 ,ןעטָאקליוװ טייז ָאינאלָאס ןוא ָאצנערָאל .ָאינַאטסַאֿב

 ,ָאד רעדמערפ א האנייב 15 : סאוו יא בוא



  .פאכיאש / 'ס

 .ןייז ןעמָאקליו ךייא ןעסייח וצ טכער בָאה
 רניירפ עניימ ךיא סייה סינביולרע ר'ייא טימ
 .ַאיצרָאּפ ,ןעמָאקליװ ןייז טיײלסדנַאל ןוא

 .ןעטָאקליװ טסכעה ןענייז יז ; ררעה ןיימ ,ךיוא ףיא .ַאיצרַאּפ
 עטייז רעניימ ןופ ,טייקגידענג רעיא קנַאד .ַשצנערָאל

 .ןעהעז וצ ָאד טעטרַאװרע טינ ךייא ךיא באה
 ,לַאפוצ ַא ךרוד ָאינַאלָאס גידנעפערט רָאנ
 ןחעג סרעדנַא טינ לָאז ףיא ,טגנַאלרעּפ רע טאה
 .רעהַא םהיא טימ

 ,ררעה ןיימ ,ןָאהטענ סע באה ף'  .ָאינַאלָאס
 רָאינעס ,עדנירג עסיוועג ריפַאד בָאה ןוא

 א .ףייא םהיא טרידנעמָאקער ָאינָאטנַא

 (.ףעירב ַא םהיא טביג)

 ורימ טנָאז ,ףעירב םעד ףיוא ןעפע ףיא רָאּפעב .ָאינַאססַאב

 .רניירפ ןעטוג ןיימ טהענ סע איו ,ךייא טעב ףיא
 {טסיינ ןיא זיא סע ןעדייס ,קנַארק טינ ןיא רע .ָאינָאלַאס

 ףעירב ןייז ט .ײג ןיא ןעדייס ,דנוזעג טינ ןוא

 : .טכַאמ רע סאוו ,ןערעלקרע ףיוא טעװ
 1 ערמערפ ענעי טרָאד ףיוא רעטנומ ,ַאססיררעג .ָאנַאיצַארג

 ;ָאינַאלָאס ,דנַאה ריייא .ןייז ןעמָאקליװ רהיא סייה
 טהעג איו ןוא ? גידענעוו ןופ ךיז טרעה סאוו

 ,סייוו ך' ?ָאינָאטנַא ןַאמּפױק ןעכילגינעק םעד
 ; ריירפ ןעפַאשרעפ םהיא טעוו גלָאּפרע רעזנוא

 ןעבָאה רימ ןעד ,סנָאזַאי איד טצעי ןענייז רימ
 .ןענואוועג לָאװ איד ָאד

 - םאוו ,ןענואווענ 0 איד רהיא טלאוו יאולה .ָאינַאלָאפ
 .ןערָאלרעּפ טאה רע

 ַא זייוולייהט ןעבאה זומ רעיּפַאּפ םענעי .ַאיצרָאּפ
 ןופ טע'בננ סט ןעד ,טלַאהניא סעטכולפרעפ

 ,רניירפ א ,ברַאפ איד קעװַא קַאב סיָאינַאססַאּב
 ְּ טלאוו טסנָאז ; ןייז ןעברַאטשעג זומ ,רערעייהט א
 2 ןערעדנערעפ טלעוו רעד ןיא טינ ףַאז ןייק



 : יע

 יס אֹליֵאש | | מה לא
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 .ןַאמ ןעקרַאטש א ןופ דנַאטשוצ םער יוזא
 ,סינביולרע טימ -- ? רעטכעלש ןוא ךָאנ רעטכעלש ,איוו -
 זומ ןוא ,ךייא ןופ טפלעה א ןיּב ףי ,ָאינַאססַאב - !
 סאוו ,םעלַא ןופ טפלעח א יירפ ןעציזעב !
 .ףייא טגנערּב רעיּפַאּפ עניבלעז סאד -
 ופ עגינייא ןענייז ס' ,ַאיצרָאּפ עסיז ַָא .ַאינַאטסַאב : :

 ,ָאד רעטרעוו עטסמהענעגנַאנא טסכעה איד - 2

 .רעיּפַאּפ טקעלפעב זיא סע ןעוו ןעּבאה סאוו 4

 לָאמ עטסרע סאד באה ךי ןעוו ,ןייליירפ עלדע ןיימ - -
 ךייא ךיא באה ,עּבעיל ןיימ טלייהטעגטימ ףייא - 
 ,ץיועב ףיא סאוו ,ץלַא סאד ,יירפ ץנַאנ טגָאזעג
 ןיב ףיא סאד ; ןרעדָא עניימ ןיא ףיוא טסעילפ -
 " טנאזעג ךיא ּבאה ןאד ןוא .רענילדאינא = -

 איוו ,ןעליירפ עהטרעוו ,ךאננעד ,טייהרהאוו איד
 ,טשינ-ראג סלא טצעשענ ןאד ףימ באה ךיא
 .םמהירעב ךימ באה ךי קראטש איו ,ןהעז ךאנ רהיא טעװ 5

 ץיזעב ףיא סאד ,טנאזעג ךייא באה ךיא ןעוו
 ןענָאז ןאד טפראדעג ךייא ךיא ּבאה ,טינ ךאז ןייק
 .טשינ-ראנ איו רענינעוו ךאנ ץיזעּב ךיא סאד

  וצ טעטכילפּפרעפ ךיז ךילקריו ּבאה ףיא ןעד
 טכאמענ דניירפ םעד באה ןוא ,רניירפ ןרעייהט א -
 וצ םוא ,דנייפ עמאס ןייז וצ טעטכילּפּפרעּפ -

 ,ףעירב םעד טהעז ,ענאל ןיימ ןערעסעברעפי
 ףונ רעד איו ,זיא רעיּפַאּפ סאד : ןעליירפ ןיימ
 טלאחטנע םע סאוו ,טראו סעדעי ןוא ,דניירפ םינופ
 סיורעה טזאל סאוו ,דנואוו ענעּפָא ןא איו זיא
 ,רהאוו סאד זיא ,ףאד .טולב-סנעבעל ןייז יז ןופ = -

 ,טנאמרעפ רע סאוו ,ץלא ןעד זיאּל ָאינאפָאפ !
 טכיירגרעד טינ ףיש ןייא ןעד טאה 1 ןערָאלרעּפ :

 ,עקיסקעמ ןופ ,סילָאּמירט ןופ 1 נערּב םעד -
 יראבראב ןופ ,ןָאבסיל ןופ ,דנאלננע ןופ - 

 .ֿינ ףיוא ףיש ןייא ראנאז זיא ? ןעידניא ןוא -
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 גנורהירעּב רעכילקערש רעד ןופ ןענורטנע
 ? טיילפיוק איד ןעקילננוארעפ סאוו ,ןעזלעפ ןופ

 / סע טנייש ,םעדרעסיוא ןוא .ררעה ןיימ ,סנייא טינ .ַאינַאלַאס

 טצעי עמוס איד טאהעג טלאוו רע ןעוו סאד
 ריי רעד טלאוו ,ןעלהאצעב וצ ןעדיי םעד

 5 : ןהעועג טינ ףאנ באה ָךי .ןעמונעג טינ סע
 טי יא | | ,ןעשנעמ א ןופ הנומא רעד טימ ןעזעוו א
 יג | ' טניינעג קראטש ןוא גנערטש יוזא ןייז לאז סאוו

 עי טזאל רע .ןעקילננוארעפ וצ ןעשנעמ א

 יא יב ; טעּפש ייס ,הירפ ייס הור וצ טינ נאצרעה םעד

 7 1 ,טאַאטש םינופ טייהיירפ איד ןהא ךאנ טנאלק ןוא

 1 | .טייקניטכערעג םהיא טנעקיילרעפ ןעמ בוא

 2 יי ןוא גָאצרעה רעד ךיוא ,טיילפיוק גיצנאווצ ןיוש
 = 2 ןיוש ןעבאה ןעראטאנעס עטסערג איד
 עק א = טינ רענייק םהיא ןעק ךאד ,טדערענ םהיא טימ
 עי | /  גנאלרעפ סטכוזרעפייא ןייז ןופ ןעדערּבא
 2 .לעסקעוו ןייז ןופ ןוא טייקגיטכערענ ,ףָארטש ןופ

 : טרעהענ ףיא באה ,םהיא טימ ןעוועג ןיּב ךי ןעוו .אקיססעי
 יי יש יי לבות טייקסדנאל ענייז ראפ גידנערעווש םהיא
 יא א  טלאוועג ןיוש רעבעיל טלאוו רע סאד ,שוכ ןוא
 עכאפ-גיצנאווצ איד רעדייא ,שיילפ ס'ָאינאטנא

 .םהיא ןופ טמוק סאוו ,דלענ סאד ןופ עמוס

 5 - אטכַאמ איד ,ץעזעג סאד בוא ,ררעה ןיימ ,סייוו ףי ןוא
 יב 7 ךיז ןענַאוטנע טעטירָאטױא איד ןוא

 : א 7 - ףעמערא רעד טעװ ןאד ,טייקניטכערענ ןופ טינ

 : | .קרַאטש רהעז ןעדייל ָאינאטנא

 .ױזא זיא סאוו ,דניירפ רעהטרעיו ריייא סאד זיא .ַאיצרָאּפ
 ( 2 םטה : ? טקיררעג

 4 עה .ףױא ןוא ,שנעמ רעטסעב רעד ,דניירפ רעטסעב ןיימ .ָאינַאטטַאב

 עי | , א - רעיט טינ ,לָאמניײק טרעוו סָאװ ,טסיינ רעטסעב רעד

 א, 2 ,שנעמ א ןיא ס' .ןעטייקגילעפעג ןָאהט וצ
 ןופ ערהע עניטייצרעפ איד ןעכלעוו ןיִא

 ּו
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 איוו ,רעפעיט ןוא רהעמ ךיז םחעו רע |
 יא טמעהטא סָאװ ,שנעמ רעכלעוו רנע :

 טמוק רע סָאװ ,עמוס איד טפערטעב לעיפ איוו .שצראפ
 ' ?ןערײי

 .ןעטאקוד דנעזיוט יירד ,רימ ראפ  .אינאססאנ
 ?רהעמ טינ ,איוו : .אצרָאפ

 לָאז עטרָאז רעזיד ןופ דניירפ א -
 .רלוש סיָאינַאססַאּב רוד ןערעילרעפ ! /

 {ױרּפ ךימ טפור ןוא ,יכריק ןיא רימ טימ טסרע ט
 טייז סי יי אפ ןעבעל רהיא טלָאז לָאפנייק

 אד ןעּבעל ןעלעוו ,אססירעג דױמ
 ; רימ טימ טמוק .תונמלא ןוא א

 ןיימ ; ןיילק רהעז זיא ןענעמרעפ ןיימ ; םַאזיורג ןערעוו ןערָאטידערק עניימ { עי
 לעפקעוו םעד ןעלהאצעב איװ יוזא ןוא : טלעיּפשרעפ זיא ןעדיי םעד ייב לעסקע
 רימ טזיב אור סָאװ ,סעלא טעװ : ןעּבעל ןעּביילב לָאז ךיא סָאד ,ךילגעמנוא | סע
 ןופ גָאט םעד ןיא ןעהעז ךימ ןעמוק רָאנ טסעװ אוד בוא ,טלהאצעב ןייז ,גיז
 רימ וצ א ר ביוא .םעווקעב זיא ריד איו וחט ,ןענעווטסעד ןופ - .טדיוט

 ,רעטּבעילעג יט - .ָאיצרָאּפ 5

 קילבנעניוא םעד טהעג קא ,געווא ץלא :
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 ,ןעניננרעפ טימ ןעזייר .רימ טְביולֹרע רהיא טייז .ָאינַאטסַאב
 ,קירוצ םוק ךיא זיּב ךָאד : ןעלייא ךימ ךיא לו
 ; ןעניל טינ טעב ןייק ןיא רעכיז ץנאנ ךיא לעוו

 .ןעניוורעפ טינ ןערייב זנוא לאז עהור ןייק

 (.גָא עלַא)

  +ענעצס עטירד

 .סאנ ַא .גידענעװ

 (םױא ןעטערט רעטכעוו-סינגנעפעג ןוא ָאינָאטנַא ,ָאנירַאלַאס ,קָאליַאש)
 רער .רעטכעוו-סינגנעפענ טכַא םהיא ףיוא ּבעינ קאליאש

 ,רַאנ רעד סאד זיא סאד :דיילטימ ןופ טינ רימ
 - .טנעצארּפ ןהא ראנ דלעג ןעהילעג טאה סאוו

 .רעטכעוו סינגנעפעג ,םהיא ףיוא טכא בעינ
 - .קָאליַאש רעטוג ,ןעדער רָאנ ךימ רעה .ָאינָאטנַא

 רנוה ךימ טסאה .ןעּבאה ךַאמבא םעד לעװ ךיא  .קָאליַאש
 טאהענ ךאנ טסאה אוד רעדייא ,ןעפורעג
 ,רנוה א ןיב ךי איו יוז' ,ךָאד :עכָאזרוא ןַא
 אֹור טרעדנואוו ךימ .ןהייצ עניימ ראפ ךיז טיה
 סאוו .,רעטכעוו-סינגנעפעג רעניסעלכאנ
 ןהענוצמורעה םהיא טימ יוזא טסּבעיל אוד

 .גנַאלרעפ ןייז ףיוא

 .ןערער ךימ רעה ,ךיד טעב ךיא .ָאינָאטנַא

 ףיר רעדעיװ לעװ ךיא :ןעבאה ףאמבא ןיימ לעװ ףיא  קָאליטש
 ,ןעּבאה ךאמּבא ןיימ לעװ ך' .ןעדער ןערעה טינ

 = ןערעוו טינ לע ךיא .רהעמ טינ דער םוראד ןוא

 : ,ּפאק םעד ןעלקָאש ,רַאנ רעדנילב ,רעטפנאז ַא
 ןעּבעגרעטנוא ךיז ןוא ןעצפיז ,ןעבעגכאנ
 .ךאנ טינ העג .רעלטימרעפ עכילטסירק וצ
 ּבָא) .ןעבאה ךאמבא ןיימ לעװ ךיא ? רער רימ גוט סָאװ

 ,רנות רעטסכילמראברענוא רעד זיא סאד .ָאנירַאלאפ

 א :
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 .ןעשנעמ טיט ןעוו ןעטלאהענפיוא ךיז טאח סאו

 ןהענכאנ טינ רהעמ םהיא לעװ ' .ןעדעירפוצ םהיא טזאל .אונאטנַא :
 טגנאלרעפ רע .תושקב עזָאלצונ טימ
 טפא ּבאה ך' .טוג ץנאנ דנורנ ןייז םייוו ךי .ןעבעל ןיימ
 סאוו ,עלעיפ סעּפָאל ענייז ןופ טיירפעב -

 ;טנאלקעב רימ ראפ ךיז זייוונעטייצ ןעּבאה

 .ףימ רע טסַאה םוראר |

 סלאמעינ טעװ גָאצרעה רעד סאד ,רעביז ןיּב ףי. .ָאנירַאלַאפ :
 .גיטליג זייז לָאז רהעװנָא רעד סאד ,ןעביולרע.

 ןענעקיילרעפ טינ ךָאד ןעק גָאצרעה רעד -ָאינָאטנַא -

 ,עטכער איד בוא ןעד : ץעזענ סאד ןופ גנאנ םעד
 ןעלָאז ,גירענעוו ןיא ןעבָאה עדמערפ סאוו

 קראטש סע טעו ,ןערעו טנעקיילרעפ לָאמ ַא -
 ; טאַאטש ןופ טייקניטכערעג איד ןענָאלקנָא -

 ןופ טפנוקנייא איד ןוא לעדנאה רעד ףיוא ןעד |
 .ןענָאיצַאנ יילרעלא וצ טרעהענ טאאטש רעד

 ,עטסולרעפ ןוא ןעצרעמש עזיד ;ריד הענ םור'ד-

 ,ףונ ןיא טרעהעצענּבָארעה .יוזא ךימ ןיּבָאה -

 ראפ שיילפ טנופ א םיוק ןעבאה ךאנ לעװ ךי סאד

 ,רָאנ העג ,אזלא .רָאטידערק עניטולב ןיימ

 ָאינאססאב ,טָאנ אוד טעב .רעטכעוו-סינגנעּפעג
 ,רלוש ןייז להאצעב ךיא איו ,ןהעז ןענעק לָאז -

 (בא) .טינ ּךַאז ןייק ךימ טרא ןאד ןוא -

 עמ עטיק יי טיר

 .ענעצס עטרעיפ

 ,זיוח ס'איצראּפ ןיא רעמיצ א .טנָאטלעכ

 (.ּפוא ןעטערט רצַאשלב ןוא ַאקיססעי ,ָאצנערָאל ,טססירענ ַאיצראפ)

 טייז רהיא ןעוו ,סע גאז ךיא להאווּבא -- ,ןעליירפ .ָאצנעֶרָאל :
 ןעיתמא ,ןעלכַאנ א טאה רהיא ,ייברׂשד =

 ,טמאשדניירפ רעכיילג--רעטענ ןוֿפ ףירגעב
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 - ויירער ועטסכילטייד םא טניישרע סעכלעוו
 איר גידלורענ יוז' רעביא טנארט רהיא סאוו

 ,רעבא .ררעה רעיא ןופ טייהנעזעוובא

 טנייצ רהיא ןעמעוו ,טסואוועג ראנ טלָאװ רהיא ןעוו
 ןאמקעדע ןַא ראפ סאוו ,ערהע עזיד סע

 גנילּבעיל ןרעייהט א ראפ סאוו ,עפליה וצ טקיש רהיא
 עי ןיז ,סייוו ךיא ,רהיא טלאוו ,ררעה ןיימ ,ןאמ רעיא ןופ
 7 רעכילניואוועג ףיוא איו טאהט רעזיד ףיוא

 -,טייקניּבעגיירפ
 ,טאהעג טינ הטרח ןייק לאמנייק באה ך' .ַאיצרָאּפ

 .טצעי טינ לעװ ןוא ,ןאהטענ סטונ ּבאה ךיא ןעוו -

 ןענארט ןעלעעז סעמעוו ,ןעדארמאק ןיא ןעד

 ,ןערער עכלעוו ,עבעיל ןופ טסאל עכיילג א
 - זומ ,ןעמאזוצ טייצ איד סיוא ןעננערּב ןוא
 ןאיצראּפארּפ עכיילנ א ןייז גידנעווטיונ

 טנאמ סאד .טסיינ ןופ ןוא ,ןעטיז ,ענעיצ ןופ

 *- - + ירנעייז ,ָאינָאטנַא סָאד ,ןעקנעד ךימ
 זומ ,ןררעה ןיימ ןופ גנילבעיל-סנעצרעה רעד
 זיא םי בוא .ררעה ןיימ איו ,יוז' ןייז גידנעווהטיונ

 ףיא סאוו ,,א סע טפערט נינעוו איוו ,יוזא |
 ןעפיוקוצסיוא ןעּבענעגבא ּבאה
 ןופ חמשנ ןיימ ןופ טייקכילנהע איד
 | { טייקמאזיורג רעגיד'םנהיג ןופ דנאטש םעד
 - {בױל-טסּבלעז ןופ טייוו טינ ראנ ןיוש טלאה רעבא סאָד
 ..םרעדנא סאווטע טרעה .ןופרעד רהעמ טינ ,םוראד

 רנעה ער'יײא וצ בָא טצעי בעיג ד/ ,אצנערָאל
 ,זיוה ןיימ ןופ גנורהיפ איד הא טכיזפיוא איד
 .סאוו .ןעמוק רעדעיװ טעוו ררעה רעזנוא זיּב
 ַא ןעראוושעג ךיא באה ,טגנאלעבנא רימ
 ןופ ,ןעבעל וצ ָאד חעובש עמייהעג
 טעבעג ןיא :טעטיילנעב רָאנ אססירעג
 ןופ ןעמוקרעדעיוו סאד זיב ,ןעקנאדעג ןיא ןוא

= 
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 ןענאר ןופ ליימ ייווצ .רעה ןיימ ןופ ןוא ןאמ רחיא

 ןילעוו ןעטרָאד ןּוא ,ריטסאנאמ א ָאד זיא = |
 טלָאז רהיא ךייא ןופ גנאלרעפ ְךי .טייצ איד ןייז רימ = |

 עכלעוו ,טכילפּפ רעד ןופ ןענאזטנע טינ ךיז = |
 ,טייקגידנעווהטיוג ,זייוולייהט ,ןוא ,עבעיל ןיימ
 .ףיורעה ךייא ףיוא טצעי טנעל

 ףייא לעװ יא .ןעצרעה ןעצנאנ ןופ ,ןעליירפ .ָאצנערָאל == |
 .ןעכרָאהעג להעפעב ןעכילרהע ןעדעי ןיא -
 ,גנאלרעפ ךיא סאוו ,ןיוש סייוו טפאשרענעיד ןיימ .ַאיצרָאּפ ===

 ןעטכארטעּב אקיססעי ןוא ךייא ןעלעוו ןוא |
 ,טסבלעז ךימ ןוא ,אינאססַאב דראל ןופ ץאלּפ סיניא | ||
 .רעדעיוװ ךיז ןהעז רימ זיב ,דנוזעג טייז יוזי | = -
 עבילקילג ןעדנוטש ןוא ןעקנַאדענ ענהעש .ָאצנערָאל ||
 !ףייא טימ ןייז ןילָאז = |
 עטסכילצרעה איד טייקנידעגג רעיא שניוו ףי .אקפסעי = | = |

 | טייהנעדעירפוצ = -
 טכאמ רימ ןוא עשניוו ער'ייא ראפ עקנאד .ַאיצרָאּפ 1
 .ןעשניוו וצ עניּבלעז סאד ךייא ןעניננרעפ = -

 ! אקיססעי ,להאוו בעל
 (.ֿבָא אצנעראל ןוא אקיססעי) =

 זי ,רצַאשלּב ,טצעי |
 ,יירט ןעוועג רימ רעמיא טזיב אוד איו |
 ףעירב ןעּבלעז ןעזיד םהענ .טצעי ךיוא סע יז == -

 ענרענע-רענעמ עצנַאנ ןייד ךיורב ןוא = -
 סָאד ,העז .ַאורַאּפ ןייק דניוושענ ןהעג וצ =!

 רָאטקָאד ,רעטעפ ןיימ בָא סע טסבינ אוד
 עכלעוו ,העז ןוא  דנַאה ןיא ,ַאירַאללעּב

 טסמוקעב אוד ןעציטָאנ ןוא ענייצנָא =

 טסַאה רעטסערג רעד ןיא ייז ננערב ןוא ,םהיא ןופ = -

 ףיש םענײמענלַא םייב טרהַאּפרעּביא םוצ = - = !
 רעילרעפ טינ .גידענעוו ןייק םוא טרהָאּפ סָאװ
 .טסהענ אוד סאד ,רָאנ העז .ןעדער ןיא טייצ ןייק

 1 יין ישו



 : ךאליאטש 8

 .ןיהַא טסמוק אוד רעדייא ,טרָאד ןייז לעוװ ךיא

 רעטסדנעסַאּפ-טפכעה רעד טימ הענ ךיא ,ןעליירפ .רצַאשלב

 (.בָא) .טייקכינ

 .ןאכפ ַא ּמָאק ןיא א ףיא ; םוק ,ַאססירענ .ַאיצרָאּפ

 ןעלעוו רימ .טנַאקעבנוא ףילצנעג ריד זיא סאוו
 ןעלעוו יז ,רָאפעב ךָאנ רענעמ ערעזנוא ןהעז

 .ןעקנעד זנוא ןופ

 ? ןעהעז זנוא ייז ןעלעוו . ַאססירענ

 סאד ,רעדיילק עכלעזא ןיא רעבא : ַאי .ַאיצרָאּפ

 סאוו ,ןעבאה רימ סאד ,ןעקנעד ןעלעוו יז

 ,טסליוו אוד סאוו ןיא ,ריד טימ טעוװ ךיא .טלהעפ זנוא

 ,טייל עגנוי איו ,טדיילקעג ןייז ן'לעוו רימ ןעוו
 .רערענהעש רעד ןייז ןעדייּב ןופ ףיא לעװ

 ,תטומ רהעמ טיט ןעגָארט ןענעד ןיימ לעװ ךיא
 איוו ,עמיטש-לעפייפ ַא טימ ןעדער לעװ

 .ןַאמ ןערעװ םייב טלַאה רעכלעוו ,לעגניי א

 ןעלדנַאװרעפ טירט עניטלשהעגנייא עניימ לעװ ךי

 ,געלשעג ןופ ןעדער ןוא ,טירש-רענעמ ןיא

 ,גנוי רענידנעלּפַאלּפ ,רענייפ א איו יוז'

 עטרהעענ איו ,ןעניל ענדָאמ ןענאז לעװ '

 ןוא ןערָאװעג קנַארק ןענייז ןעמַאד

 טּבעילעג ףימ ןעבאה יז לייוו ,ןעברָאטשענ

 --ןעפלעה וצ טינ רַאװ סע--.טנַאזטנע יז באה ףי ןוא

 סאד ,ןעשניוו ןוא ,ןעּבאה הטרח :ַאד לעװ ךי

 גיצנַאװצ ןוא .טדױטעג טינ רעבעיל ײז טיָאװ ךיא

 ,ןעגָאז ךיא לעװ ןעניל עניילק עכלעזַא

 ןיב ךיא סאד ,ןערעווש ןעלעוו רענעמ סאד

 .קירוצ רהָאי א טימ טסרע להוש ןופ סיורעה

 קיטש עקס'דמש דנעזיוט א ּפָאק ןיפיוא באה ךיא

 ,טייל-הרבח עגידנעלּפַאלּפ עזיד ןופ

 .ןעריצעטקַארּפ לעװ ךיא עכלעוו טיט

 ןעד ןעכַאטרעּביא ךיז רימ ןעלעוו ,איוו .ַאססירעג
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 ? רענעמ ראפ
 ענַארפ עיסואיט א רַאֿפ סאוו ,ױֿפ .ַאיצרָאפ

 טײהנעזעװנַא רעד ןיא ןעוועג םאד טלָאװ
 רעּבָא .רעשטייטרטּפ םענעברָאדרעּפ ַא ןופ
 ,ןַאלּפ ןעצנַאג ןענעוו ןענאז ריד לעװ ך' ,םוק

 זנוא ףיוא טרַאװ סאוו ,רהופ ןיא ןייז לע ךיא ןעוו
 ; ןעלייא טצעי ךיז רימָאל .רעױט-נעטרַאנ םייּב

 ןעליימ גיצנַאװצ ןעזײרבָא טנייה ןעזומ רימ .

 (.בא)

 .ענעצס עטפניפ

 .ןעטרָאג ַא .עּבלעז איד

 : .(ףיוא ןעטערט ַאקיססעי ןוא טָאלעצנַאל)

 -עפ איד ןופ דניז איד ,רהיא טהעז ,ןעד -- ,ןע'תמא רעד ןיא ,ַאי .טָאלעצנַאל

 ףיא באה .ךייא סע ךערּפשרעּפ ך' ,םורד ; רעדניק איד ףוא ןעלַאפ ןעלעוו רעט

 ףיא דער יוזא ןוא ,גיצרעהנעּפָא ןעזעוועג רעמיא ךייא טימ ןיב ךיא .ארומ ךייא רַאפ

 ןיא ,ןעד :רעטנומ טייז םורד : עכַאז רעד ןענעװ גנונערפיוא ןיימ סיורעה טצעי

 ,ןירעד גנונפאה ןייא ָאד רָאנ זיא םע .טמַאדרעּפ טייז רהיא קנעד ךיא ,ןע'תמא |

 .גנונּפָאה עש'רזממ ןימ א רָאנ ךיוא זיא עזיד ןוא : ןָאהט סטונ ךייא ןעק סאוו
 ז עטיב ,סָאד זיא גנונּפָאה ןימ א רַאפ סָאװ .טקיפסעי
 סאר ןוא .עטַאט רעיא טינ זיא עטַאט רעיא סאד .גנונפָאה איד .טָאלעצנַאל

 .רעטכָאט סנעדיי םעד טינ טייז רהיא
 ןאד רעבָא : גנונּפָאה עשירזממ טראנַא ןעווענ ךילקריוו טלאוו סאד .ַאקיססעי

 .רימ ףיוא ןעלאפ רעטומ ןיימ ןופ דניז איד טלאוו

 טמאדרעפ טייז רהיא סאד ,ארומ באה די ,אזלא ןע'תמא רעד ןיא .טָאלעצנַאל |
 רעיא סיוא דייוי ךיא איוו ,רָאנ יוזא ןוא :דצ ם'רעטומ ןופ יא ,דצ ס'רעטָאפ ןופ יא

 א טייז רהיא ,ָאזלא .רעטומ רעיא םידביראכ ןיא ןיירעה יא לאפ ַאליצס רעטָאפ
 --.םידדצ עדייּב ןופ ענעלאפראפ

 טכאמעג ךימ טאה רע : ןאמ ןיימ ךרוד ןערעוו טעטערעג לעװ ךיא .ַאקיססעי
 .ןיטסירק א ראפ

 ; ןערעוו וצ טלעדאטענ רע טנעידרעפ רהעמ ָאטסעד ,גיטפאהראוו .ָאצנעדַאל
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 2 .טנעקעג ןעֿבאה סע איו ,ראנאז לעיפ יוזא : רעהירפ ןעטסירק גונענ ןעווענ ןענייז רימ

 - םעד ןערעכעה טעװ יירעכאמ-נעטסירק עזיד .ןעטייווצ םעד ןופ רענייא טונ ןעּבטל
 | םינ ןעּכינ ןיא רימ ןעלעוו ,רעסערפ-ריזח עלא ןערעוו רימ בוא : םירזח ןופ זײרּפ
 -- .ןעליוק איד ףיוא לעקיסאּפ א רלעג ראפ ןעבאה

 2 א ' (.ףיא טערט ָאצנערָאל) |

 - .הע טמוק טָא ;טָאלעצנאל ,טסנָאז אוד סָאװ ,ןאמ ןיימ ןענאז לעװ יא .ַאקיטסעי
 | . טָאלעצנאל ,ןערעוו ניטכיורעפייא ןעכינ ןיא ריד ףױא לעװ ךיא .ָאצנערָאל

 0 .ףאלעקניוו איד ןיא יוזא יורפ ןיימ טסמהענ אוד סאוו
 24 .{ָאצנערָאל .ןעּבאה טינ ארומ ןייק םהיא ראפ טספראד אוד ,ןיינ .אקיססעי

 - ראפ זיא סע סאד ,וויטיזָאּפ רימ טנָאז רע .טגירקוצ ןענייז טָאלעצנאל ןוא יא ןעד
 - וא .רעטכָאט א ס'נעדיי א ןיב ךיא לייוו ,לעמיה ןיא גנומראברע ןייק ָאטינ רימ
 - לייוװ ,עדניימענ רעד ןופ דעילגטימ רעטונ ןייק טינ טזיב אוד סָאד ,ךיוא טנָאז רע
 .  .היזח ןופ זיירּפ םעד וטסרעכעה ןעטסירק ןעדיי ןופ טסכאמ אוד סָאװ ,ףרודאד

 .אוד איו ,עדניימעג רעד ראפ ןרעפטנערעפ רעטכייל םאד לעװ ךיא .ָאצנערָאל |

 = / ראל ,גידעגָארט ריד ייב זיא ןירומ איד :יוב םעקרענינ רעד ןופ ןעכאמ-לופ סאד

 יי .טָאלעצ

 ( דנַאטשרעּפ איוו רהעמ ןַײז א ןירומ איד סאד ,לעיפ זיא סע .טָאלעצנַאל

 4 רהעמ ילקריוו איז זיא ,רעמיצנעיורפ עכילרהע ןַא איוו רענינעוו זיא איז ךיוא רעבא

 2 2 : .טנעכערעג באה ךיא איו
 / רעד טאד ,קנער ךיא ןרעטרעװ טימ ןעלעיּפש ןעק רַאנ רעדעי איו .ָאצנערָאל

 6 . "יול ןערעוו טעװ ךערּפשענ ןוא ,ןעדניוושרעפ דלַאב טעװ ןיזפרַאש ןופ ןח רעטסערג
 אה ,ןיירעה הענ .ןעייגאפאפ ןיִא רָאנ איו ,םיוארּב ערעדנַא ענייק ןוא הטרעווסנעב
 = .ןעסע-גָאטימ םוצ ןעטיירעּברַאפ ךיז ייז סייח ; רחוּס

 3 -.סנענָאמ ןעבאה ייז : ררעה ןיימ ,ןערָאװעג ןָאהטעג ןיוש זיא סאד .טָאלעצנַאל
 ..ָאט | טויב אוד רעקאנק-ניופרַאש ַא רַאפ סאוו ,לעמיה ןיא טָאג .ָאצנערַאל

 :ק נָאטימ ןעטיירנוצ ייז סייח

 ."ועטיוהנא ראג ;ררעה ןיימ ,ןעראוועג ןָאהטענ ךױא ןיוש זיא סאד .טאלעצנַאל

 | ' .טראוו סאד ןוא

 = ? ררעה ןיימ ,שיט םעד ןעטיירנ אזלא וטסעוו .אצנעראל
 .ןאהט וצ ּבאה ךיא סאוו ,סייוו ךיא .ררעה ןיימ ,טינ ךיוא סאר .טָאלעצנַאל

 אפ ןעצעזרעביא טינ ןעק ןעמ ןעכלעוו ,לאגיגירא ןוא לעיּפש-טראוו ַא זיא סאד (*
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 .ס אכיֵאש | :

 טאד ןענייצסיױרעה וטסליוו .טכיזבַא טימ יירעקנאצ רהעמ ךָאנ = .אצנערָאל -
 העטשרעפ ,ךיד טעּב ךיא ? יי ןייא ןיִא ןיזפרַאש ןייד ןופ םוהטכייר עצנאג 1

 וצ יי 7 רימ ןוא 7 סאד ןעגנאלרעז ,שיט םוצ ןעטיירנ אי

 1 .גאמימ =
 -עה רעיא טגנאלעבנא סאוו ;ןערעװ טיירנעג רע טעװ ,שיילפ סָאד טננאלעצנא | : סָאװ ;  ןערעוו טגנאלרעד רע טעװ ,שייט םעד טננאלעּבנא סאוו .טאלעצנַאל -

 יב

 "יה ןעלעוו ףירנעּב רעד ןוא ןוענש רעד איו .ןייז סע לאז ,גאטימ וצ ןטמוקנייר

 . = 458 עס
 רעטרעוו ענייז ןעּפעלק ם' איו ,דנאטשרעפ יבעיל :ַא ,אצנעראל 4
 : םָאק ןיא טצנַאלּפעגניירעה ךיז טָאה רַאנ רעד -
 ןוא ;רעטרעװ עטוג ןופ עעמרא עצנאנ אה :

 סָאװ ,ןערַאנ לעסיב עשּביה א ןעק ףיא 9
 יוז' ,רעצעלּפ עטרהעענ רהעמ ןעמהענרעפ :

 ףות םעד סיוא ןעזאל סָאװ ,רע איו טצוּפרעּפ
 ריד זיא איוו-- .לעטרעווכייגג א ראפ קנארעג |
 יסיז ןיימ ,טצשי ןוא -  ?ַאקיססעי ןיימ ,הטומ וצ =
 וטסָאה גנוניימ עבלעוו ,רימ גָאז עטבעילעג |
 ? יורפ ם'אינאססאּב דרָאל ןעגעוו :
 סע ,גנוניימ עטסעּב ךילכערּפשסיואנוא איד = .אקיפסעי 0

 ךרָאל רעד סאד ,דנעסאּפ רהעז ןעוועג =
 ןעד ; ןערהיפ ילרהע ךיז לאז אינאקסאּב
 : ןיא הכרב ןימ אזא גידנעציזעפ :

 ! ףױא לעמיה ןופ דיירפ איד רע טאה ,יורפ ןייז

 ןייז ףילרהע טינ טניימ רע בוא ןוא :דרע רעד |
, == 

 ראפרעד לאז רע גונעג סאד זיא ,דרעירד  ףיוא |

 רעטעג ייווצ ביוא .אי--,לעמיה ןיא ןהעג טינ {-

 .לעיּפש 6 א יא ןעטסעמרעפ 6 לאז



 וי .קאכיאשס 6

 .טינ ןעכיילנ רחיא טציזעב טלטוו עבָארנ ןוא
 ,רימ ןיא וטסאה ןאמ אזא עדארנ ןוא .אצנעראל

 -- .יורפ א סלא ,זיא איז איוו
 .ןירעד ךיוא גנוניימ ןיימ גערפ רעבא ,אי .אקיססעי
 טסרעוצ ןהענ רימאל רעּבא - דלאב לעװ ךיא .אצנעראל

 | .גאטימ וצ

 = רנערהעוו ןעּבױל ףיד ךימַאל ,ןיינ .אקיססעי
 : פ : א .טיטעּפא ךאנ באח ךיא

 לאז ,ךיד טעב די .אצנעראל

 דנאטשנעגעג-סננוטלאהרעטנואינא ןייז סאד
 לעװ ,ןעדער טינ טסלאז אוד איו ,ןאד : שיט םייּב
 : .ןעיירדרעפ סע ךיא

 (.בא) .ןעננאלרעד ךיד לעװ ךיא טכער .אקיססעי
 .טקא ןעמורד ןופ עדנע

 .טקא רעטרעיפ

 .ענעצס עטשרע

 .לאַאז-סטכירעג א .גידענעוו

 ,טנַאיצַארג ,ָאינַאססַאב ,ָאינָאטנַא ,ןערָאטַאנעס ,גידעגעוו ןופ גָאצרעח רער)

 (.ףיוא ןעטערט ערעדנַא ןוא ,ַאינָאלָאס ,אניראלאס

 ר ?ָאד ָאינָאטנַא ןיא ..גאצרעה

 .טננַאלרעּפ טייקגידענג רעיא איוו ,טיירעב .ָאינָאטנַא

 ןעמוקעג טזיב אוד .ריד רַאּפ דיל רימ טוהט סע  .גָאצרעה

 ' : : ינַא ,אנוש ןעגידרענייטש א ןרעּפטנע
 0 : ,האירּב עניימעג ,עכילשנעמנוא

 לו .טינ ריילטימ ןעּפָארט ןייק ךיז ןיא טאה סאוו

 טייקנירעגנ רעייא סאר טרעהענ ּבאה ךיא  .ָאינָאטנַא

 וצ ןעּבענעג הימ לעיפ רימ ריפ ףיז טאה

 יי



 ןננש רעד ןיא טייקננע וטש ןייז ןרעטביילרעפ :
 ןוא ,גיקענטרַאה טּביילברעּפ רע אי יוז' ף ףָאד ִ |

 , ףימ ןענעק לעטימ עכילצעזעג ענייק -
 ףימ לאז טכוזרעפייא ןייז ואוו ןעננײרּב טינ - :
 צ .טייקגירלודעג ןיימ יא לעטש ,ןעכיירנ טינ

 טיירעב ןיב ןוא סעכ ןעדליוו ןייז ןענעג) =

 טסיינ ם'נופ טייקליטש א טימ ןעדייל וצ 1
 .ןרָאצ ןעדליוו ןוא ײנַאריט עמַאס ןייז - וי
 ,טכירעג ןיא ןעדיי םעד טפור ןוא ,סטרעוורָאפ + .גָאצרעה == 3

 ן.ורָאל ןיימ ,טמוק רע ;ריהט םייב טיירג ןיֹוׁש טהעטש רע .אינאלַאפ 5
 (.ףיוא טערט קָאליַאש) 2

 .ןעניוא עניימ רַאפ ןהעטש םהיא טזָאל ןוא ,ץַאלּפ טכאמ = .גָאצרעה = :

 סאד ,ךיא קנעד יוזא ןוא ,טקנעד טלעוו איד ,קָאליַאש :
 ןופ עטראז רעזיד ןָא רָאנ ךיז טסלַאה אוד

 : העש רעטצעל רעד וצ זיב טייקניהטומזייּב - 1
 וטסעװ ,ןעמ טקנעד ,ןאד ;גנולדנַאהרעּפ רעד ןופ צ

 סאוו ,הטרח ןוא תונמחר ןייד ןעזייוועב -
 ןוא ענדאמ ןייד איו רערַאברעדנָאז זיא :

 אוד סאוו טָאטשי ןוא .טײקמַאזיורנ עכילטייד = !
 זיא עכלעוו) ,עּפַארטש איד סיורעה טצעי טסנניווצ =

 (שיילפ סינאמפיוק ןעמרא ןעזיד ןופ טנופ ןייא :
 שיילפ טנופ םעד ןערעילרעפ רונ טינ וטסעװ = !
 רעכילשנעמ ןופ טרהירעג גידנעייז ,רונ :

 ןייז לחומ ,עּבעיל ןוא טייקניצרעהטרַאצ |

 קילב א גידנעפראוו ,ןרק ןופ לייהט אי
 ןעּבאה עכלעוו םעדנַאש איד ףיוא .דיילטימ ןופ
 טגנערדעגפיורעה טייצ עטצעל איד ְךיִז = !

 ןעגניירּברעטנוא ןענעק סאוו סנעדאש--דםהיא ףיוא =

 ןעסיירסיוא ןוא ןאמפיוק ןעכילנינעק א = !

 - ,ענע'גניססעמ ןופ דנאטש ןייז ראפ תונמחר י
 ןופ ,רעצרעה ענידרענייטש ,עבָארנ ןופ -
 ,ןעקרעט ןופ ןוא ,ןערַאטרַאט עגיקענטרַאה

 א ער עג

 יי ר שטר

 'נ .צ
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 .פ ןעמַאהמ ! וצ טניואוועג טינ ןענייז סאוו
 6 עלַא רימ---,טייקניללעפעג רעגיצרעהטונ
 - היי ,טרָאװטנַא = א טצעי ןעטרַאװרע

 - שרוק תבש רעזנוא ייּב ןוא טכיזּבא ןיימ-
 0 .םאו ןענירק וצ סאד ,ןעראוושעג ךיא באה
 / סארי רהיא טבעינ .לעסקעוו ןיא טכאמענּפא זיא

 -  ףיוא ןעלאפ ןאד רהַאפעג איד לאז ,טינ רימ -

 - םייחיירפ רעד ףיוא ןוא ,טאַאטש ןופ ןייש-סעדנוב םעד
 . םוהאוו ןעגערפ ךימ טעװ רהיא--.טדאטש רעיא ןופ -

 - שיילפ--עלדאּפ טנופ ןייא רעבעיל ךיז טליו רימ
 - ףיײא ךיא לעװ ,ןעטאקוד דנעזיוט יירד טָאטשנא
 ר - ןיימ ןיא סע ןענאז רונ ,ןרעפטנע טינ

 / =-!טרעּפטנערעפ ןיוש סאד זיא .ןוענש
 9 0 ןופ ןערייל טלאוו זיוה ןיימ ןעוו ןייז טלאוו איוו

 - ,  +  . ןהעצ ןעּבעג ןעלעוו טלאוו ךיא ןוא ,זומ א
 ==+?איז ןעביירטרעפ וצ ןעטאקוד דנעזיוט

 .טאה רעכנאמ--+ טרעפטנעענ ןיוש ךיא ּבאה ,איוו |
 ןקיומ םענעפא 'נא טימ ריזח א בעיל טינ
 {ץיאק א טהעזרעד רע ןעוו דליוו טרעוו רעכנאמ

 | - ,זאנ ןיא טגניז ערוד איד ןעוו ,רעכנאמ ןוא
 -  טשרעה עכלעוו ,גנוניינ איד ןעד--: ךיז טשעיּפעב
 לאז ןעמ סאר טכאמ ,טפאשנעדייל רעד רעביא
 - +טרָאװטנא איד טצעי--;ןעסאה רעדא ןעּבעיל סאוו
 / ןעבעג טינ רנורג ןעטסעפ ןייק ןעק ןעמ איוו יוז
 / טיט רוח א ּבעיל טינ טאה רעד םוראוו
 ,עכילרעשנוא'נא רעד ,ליומ םענעפאינא
 .  וערור עּבארג א רעד ןוא ,ץַאק ענידנעװטונ
 סע עק זומ טנידיילעּב ןיילא גידנעייז ,ןוא
  אתאט וצ סאר ןעבאה עדנאש איד ףאנ רע
 0 -ףנורג ןייק ךיא ןעק יוזא--,טבער טינ זיא סאוו
 1 2 םהאװ ,טיִנ .ךיוא ליוו ףיא ןוא ,ןעבענ טינ

 עא : 0 ר 2

 יי בא בימי
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 סעצָארּפ ןעדנעלעיּפשרעפ ַא יוז' ריפ ףיא = -

 ָע :

= 

5 

: 

= 

 טי

1 

 ,ףעיט א איו טינ רהעמ ,ָאינָאטנַא ןענענ = -

 עסיוועג ֹא ןוא !סַאה םעניסענעגנייא-קרַאטש

 --{ טרעפטנעענ רהיא טייז--.םהיא ריפ באה ךיא סאוו גנוטכַארעפ

 אוד ,רעפטנע ןייק טינ זיא סאד .ָאינַאססַאב

 ןעגידלושטנע ןעק סאוו ,שנעמ רערגקלהיפנרָא
 .טײקמַאזיורנ ןייד ןופ ןעמָארטש סאדי

 טינ ןיב ףי  .קאליַאש

 טימ ןעלעטש ןעדעירפוצ ךיד טעטכילפרעפ

 .טרָאװטנַא ןייֵמ
 ? דנייפ טאה רע סאוו אז איד שנעמ רעדעי טוט + .ָאינַאטסַאב
 ?טױטעג טינ טכָאװ רע סאוו טאד דנַאמעי טסַאה .קאליאש
 טינ זיא טַאהט עטכערעגנוא עדיווטעי  .ָאינַאטסַאב

 3 .ננַאפנָא ןיא סַאה ןייק
 - סא ןעלעוו וטסלָאװ איו : .קָאליש

 ו ןעסייב לאמ ייווצ ךאנ ךיד לאז גנַאלש א -
 טדער רהיא סאד ןעניז ןיא טאה ,ךייא טעב ךיא .אינאטנַא

 טונ ױזַא עדַארנ--.ןעדיי םעד טימ אד -

 םי ןופ ,גערּב ןעבענ ןעלעטש ךיז רהיא טנעק
 ;ךיוה יוז' ןייז וצ טינ סעילַאװכ איד ןעסייה -

 טימ ן'הנעט ןהעג רהיא טנעק יוזא עדַארג

 טּפעש איד טכאמענ טאה רע םוראוו ,ףלָאװ םעד
 יוזא :עלעמעל רהיא ךאנ ןעקעמ לאז
 גרעב איד ןופ רעמיוב--ןעכייאז איד רהיא טנעק

 ןעציּפש ערעייז ןעלקָאש וצ טינ ןערהעוורעפ
 ןעוו ןעכאמ וצ טינ םערַאיל ןייק ןוא
 .ייז ןעצייר ןעטניוו-סלעמיה עקרַאטש איד |

 , יףַאז עטסרעווש איד ןהָאט רהיא טנעק טכייל יוזא

 ןעד רעטרַאה זיא סאוו) ירעכייוו ןעכאמ איו |

 םורד ךייא טעב ךיא .ץרעה שידיי ןייז ,({ רהיא ראַפ

 ערירגא ןייק טכיורּב ןוא ןָא טינ רהעמ םהיא ףיז טנאלש
 רעטסעצרוק רעד טימ רונ ,רהעמ לעטימ



 א
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 רימ טבעינ ,טייקבילמעווקעב רעטסכַאפנייא ןֹוא
 .ליוו רע סאוו ןעדיא םעד ןוא ,לייהטרוא ןיימ

 ןעוו ,תונמחר ףיוא ןעפאה וטסנעק איוו .גאצרעה

 | ? טינ תונמחר ןייק טסאה טסבלעז אוד
 ,ןטבאה ארומ ךיא לאז עפארטש רעכלעוו ראפ .קאליַאש

 ףיז ייב טאה רהיא ?סטכעלש ןייק גידנעוהט טינ

 טצונעב רהיא עכלעוו ,ןעפאלקש עטפיוקעג ףס א
 ,ןעלמעק ןוא דניה ,ןעלזע עריייא איו

 יז טאה רהיא לייוו .קרעוו-נעפאלקש עבָארג ראפ

 יז ןעלאז :ןעגאז ךייא ךיא לאז .טפיוקעג

 ,םישרוי עריייא טימ ייז הטַארייהרעּפ ? יירפ ייז
 --ו ןעטסאל ערעווש איד סייווש טימ ייז ןעּפעלש סאוו
 ךייוו יוז' טכאמענ ןייז ןעטעב ערעייז ןעלאז
 סנעמונ ערעייז ןעלאז ןוא ,ערעייא איו
 ּוזייּפש עטונ ןופ קאמשענ םעד ןעלהיפ ףיוא
 ןענייז ןעפַאלקש איד, :ןרעפטנע רימ טעװ רהיא
 טנופ רעד :ףיא רעפטנע יוז,--יי.ערעזנוא
 ךימ טסאק םהיא ןופ ננאלרעפ ךיא ןעבלעוו שיילפ
 ףיוא .ןעּבאה םהיא לעוויכ ןוא ;סניימ זיא'ס ;ךס א
 טאש ריייא ףיוא יופ ןאד ,ּפא םהיא רימ טנעקייל רהיא
 איד ןיא אטינ טפארק ןייק זיא ןַאד !ץעזענ
 ף וא אד טראוו'כ---.גידענעוו ןופ עצעזענ

 ּו ןעּבעג סע רימ רהיא טעװ : טרעפטנע ;לײהטרואינַא

 שאד ןעסאלטנע נעמ ךיא ,טרָאװנערהע ףיוא  גָאצרעה
 ' ,רעטרהעלעג רעד ,ָאירַאללעּב ןעדייס ,טכירעג
 וצ עכַאז איד טקישעג בָאה די ןעכלעוו ךאנ
 .רעה א טנייה ןעמוק ךאנ טעװ ,ןעדיישטנע

 ּרעירוק א ןעסיורד ןיא טהעטש ָאד ,דראכ ןיימ .ָאינַאלָאס

 רע ;ַאודַאּפ ןופ רָאטקָאד םינופ ףעירב טימ

 ןעמוקענ טשרע זיא

 ."שירוק םער ריס ףור ןוא ,ףעירּב איד רימ גניירב .גָאצרעּת



 אליאש א

 רעיקרעפ טינ ,שנעט ,הע--!{ אינאֿטנַא ;-ןעלײרֿפ .ָאינַאטסַאֿב

 ,טולב ןיימ ,שיילפ ןיימ ן'נירק טעװ די םעד !הטומ ןייק = -
 טסלאז אוד רעדייא ,גנידצלא ןוא ,רענייב איד -

 .ןעדעילרעפ רימ ראפ טולב ןעּפָארט ןייא
 ,ףָאש עטקעלפעג א עדאטס רעד ןיא ןיב ך" .אינָאטנַא

 ,טבורפ איד .טיוט ןראפ ןעטסדנעססַאּפ םַא זיא סָאװ
 ףיוא רעטנורא טלאפ ,עטסכַאװש איד זיא סאוו -

 ,ףימאל יוזא ןוא ; עטשרע סָאד דרע רעד
 ,גנוניטפעשעּב ערעסעּב ןייק טסנעק אוד
 ןעביילּב וצ איו ,אינאססאּב ,ןעבאה טינ
 רעװ רבק ןיימ ףיוא ןעּביירש וצ ןוא ,ןעבעל
 .טניל טרָאד

 (.עפליהעג ס'טאקָאוװדאינא סלַא טעריילקרעפ םיוא טערט אססירעג)

 ?ַאירַאללעב ןופ ,אודאפ ןופ ןעמוקענ רהיא טייז .גאצרעה

 .רראל ןייט ,ערייב ןופ .אססיררעג
 .טייקגידעגג ריייא טסירג איראללעב

 (ףעירב א רעביא םהיא טבעיג)

 ּז טסנרע יוזא רעסעמ ןייד ןעד וטספראש סאוו :ָאינַאספַאּב
 ּבייל רעד ןופ ןעדײנשוצּפא רהעונָא םעד .קאליאש = |

 | .רעריטָארקנַאב םענעי ןופ

 וטספראש עלעעז ןייד ףיוא רונ ,לייז ןייד ףיוא טינ .ָאנַאיצַארג
 טינ יוא לאטעמ ,ןייק ףאד .ןָא רעסעמ ןייד

 ףראש יוזי טפלעּה ַא יוז' ןעק ,קאה ס'נויקת םעד
 טעבעג ןייק ךיד ןעק .האנק ןייד זיא'ס אוי

 ? ןערהיר טי;

 רנאטשרעפ ןייד סאוו טעּבענ ןייק .קָאליאש

 .ןעניפעגסיוא ןעק = |

 ,טמאדרעפ אוד ייז ָא .ָאנַאיצַארג

 .דנוה רעזאל-סריילטימ ,רעטראּפשענניא אוד

 טייקגיטכערענ איד לאז !עבעל ןייד ראפ ןוא

 האנייב ףאווש ךימ טסכאמ אוד .ןייז טנידלושעב -

 ןעגאז ןענעק טצעי טלָאװ ךיא ןוא ,ןעּבױלג ןיא
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 אה | ןעלעעז איד סאד טַארָאנַאטיהּפ טימ
 יי ' רעּפרעק איד ןיא רעביא ןטהענ תויח ןופ
 טא רעשיטניה רעד ,טסייג ןייד ןעד ; ןעשנעמ ןופ
 ןעכלעוו ףלָאװ א טרעינער זיא-טינךעוו טאה
 .דרָאפ-נעשנעמ ןייא ריפ ןעגנַאהענ טָאה ןעמ
 זיא ןעננאהעג םהיא טאר ןעמ רנערהעוו ןוא

 ןופ ןעניולפענקעווא ילעעז עזייב ןייז
 אוד סלא ריד ןיא ןיירעה ןּוא חילת רעד
 ןיא רעטסניפ רעד ןיא ןענעלעג ךאנ טזיב

 ןענייז עשניוו ענייד ןעד .ךיוב סירעטומ ןייד
 חא ,גירעגנוה -- ךילטיוט ,גיטולב ,שיפלעוו
 .רנעגנילשרעפ

 ןעטאּפש רעטנורעה טסנעק אוד זיב .קָאלואש
 א ךיז וטספיירנ .לעסקעוו ןיימ ןופ לענעיז םעד
 עי = לי -  .טױל ױז' נירנערייר ןעננול איד ןָא ראנ

 ר 8: ,קישטנאמ רעגנוי רעטונ ,לכש ןייד טכיררעפ
 איו טינ רהעמ ןעביילב טעװ םהיא ןופ רעדָא
 גנַאלרעּפ ףיא .הב וה עראבלייהנואינא

 .ץעזעג סָאד ָאד
 םוצ זנוא טרידנעממאקער ףעירב סיָאירַאללעב .גָאצרעה

 .רָאטקָאד ןעטרהעלעג ןוא ,ןעגנוי ַא טכירעג

 יי ? רע זיא ואוו
 : : ,ןענאד ןופ טייו טינ טראוו רע - .אססירענ

 טזָאל רהיא ףיוא טרָאװטנַא רעיא ןעסיוו וצ

 2 ,וצ םהיא
 רעיפ וצ יירד 5 ,ןעצראה ןעצנאנ ןופ .גָאצרעה

 ָאד ןעגניירב גידנעטשנא ןהעג םהיא ךייא ןופ
 איד ןעלעוו ןעסעדרעטנוא .ןערהיפוצ

 .ףעירב ס'ָאיראללעב ןערעה עטלעממאזרעפ
 : -(גטזעל עפליהעג ס'ראטקאד םעד)

 י .ףעירג רעייא ןופ ןעטלאהרע םייב סאד ,ןהעטשרעפ לאז טייקגידעגנ רעיא
 : - יא ריק רעיא סאו קילבנעניױא ןעבלעז םעד ןיא רעבַא .קנַארק רהעז ץיא ןיֵּב

 ר :
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 .םיור ןופ רָאטקָאד רעגנוי ַא ךוזעב- יי ַא ףיוא ןעווענ רימ טימ זיא ןעמוקעג 7:
 -גיטיירטש רעד טימ טכאמעג טנאקעב םהיא בָאה ךיא .רוהתלב זיא ןעמאנ יי 2
 ךס א טרעמעלבענדעביא ןעבָאה רימ ןוא ,אינָאטנַא ןוא ןעדיי םעד ןעשיווצ טייק 5
 ןייז ןופ .טרעסעּברעפ עּכלעװ ,גנוניימ ןיימ טימ ןעהעזרעפ זיא רע .ןעמאזוצ רעכיּב - :
 טימ טמוק (,ןעביול גונעג טינ ןעק ךיא טייקסיורג סעכלעוו) ,טייהטרעלעג רענעגייא = |
 -נָא גנַאלרעּפ םיטייקגידעננ רעיא ןעליפרע וצ ,עטיב רעדנעגנירד ןיימ ּףיוא ,םהיא =!

 טלַאהּפא ןייק ןייז טינ ןערהאי ןיא לעגנַאמ ןייז לָאז ,ךייא טעב ךיא .רימ טָאטש :
 טנעקענ טינ להאמ ןייק ךאנ באה ףיא ועד :גנוצעש עגידריוו ןייז ןעבענ וצ םהיא -

 -ענג רעייא וצ רעּביא םהיא זָאל ףיא .ּפָאק ןעטלַא אזַא טימ רעּפרעק ןעגנוי אזא =

 טייהראוו איד ןענייצ טעװ ןעטייקניהעפ ענייז ןופ = איד ןוא ןעננַאפּפמע ןעניד
 *.ןָאיצַאדנעמאקער רעד ןופ =

 רימ ,אד ןוא .טביירש אירַאללעב רעטרהעלעג רעד סָאװ טרעה רהיא .גָאצרעה :
 -- .ןעמוקעג רָאטקָאד רעד זיא ,ךיז טכאד |

 ּד
* 

 יא

 א 4
 שש 4 0
+ : 
 (.טסירוי א איו טעדיילקעג ,ףיוא טערט איצרָאּפ) : ר

 ; דנאה ןייד רימ בי = =

 ? ָאירַאללעּב ןופ ןעמוקעג וטוב

 .רראל ןיימ ,אי .ַאוצרַאּפ שי

 ומזיב .ץאלּפ ןייד םהענ .ןעממאקליוו טזיב אוד = .גָאצרעה
 רעכלעוו בטילוצ ענַאלק רעד טימ ןיוש טנאקעב

 ? טצעי זיוה-סטכירעג ןיא גנוציז איד טלַאה ןעמ 6

 רעּכלעװ .ףרור ןוא ףרוד ענַאלק איד סייוו ךיא -ַאיצרָאּפ 3
 ?דיי רעד זיא רעכלעוו ,ןאמפיוק רעד אד זיא

 עדייב טמוק ,קאליאש רעטלא רעד ןוא ָאינָאטנא .גָאצרעה
 .סיורעה

 ז קָאליאש ןעמאנ רעיא זיא .ָאצרָאפ ===
 .ןעמאנ ןיימ זיא קָאליאש = .קָאליאש 6

= 

6 

 א אי א

3 

= 
0 

 זיא ףָאד ,רַאברעדנָאז זיא סעצָארּפ רעיא  .ַאיצרָאּפ == |
 רענידעגעוו איד סָאד טרַא רעד ןופ רע = :

 ןעכערּפשרעדיװ טינ ףייא ןענעס עצעזעג 2

 ןייז ןיא טהעטש רהיא * (א גוּפינַא וצ) -- .םהיא טרהיפ רהיא איוו טול -
 ז רהָאװ יג -- .ו ראג - :
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 .רע טנָאז יוזא ,אי .ָאינָאטגַא
 ּז לעסקעוו םעד הרומ רהיא טייז .ַאיצרָאּפ
 : .אי ָאינָאטנא

 .לָאפסדײלטימ ןייז דיי רער זומ ןאד  .איצראפ
 .ריפ סע טנָאז ? סע ךיא וומ גנאווצ ןעכלעוו ףרוד .קָאליאש
 . ,ריילטיט ןופ להיפעג סָאד טינ ןיא ןעגנואווצעג .ַאיצרָאפ

 לעדנענער א איו רעטנורעה טלאפ סע
 ףאפייווצ זיא סע .דרע רעד ףױא לעמיה ןופ

 טבעיג סאוו ןענענעימעד טשנעב סע : טשנעבענ
 ןיא זיא'ס ; טמהענ סאוו ןעגינעי םעד ןוא ,סע
 טסַאּפ סע .ןעטסניטכעמ םא עטסניטכעמ איד
 איוו רעסעּב גינעק ןעטניורקעג םעד ראפ

 ןופ ןעכייצ א זיא רעטּפעצס ןייז ,ןיורק ןייז
 טקעּפסער וצ באגוצ רעד ,טכאמ נעררעינא

 המיא איר טניל'ס ןעכלעוו ןיא ,טעטסעיאמ ןוא
 ריילטימ ךאד .עגינעק ראפ קערש איד ןוא

 זיא עכלעוו טפאשרעה איר איו רעּכעה טהעטש
 רעצרעה ןיא ןָארהט א טאה'ס .טרעטּפעצסעּב

 טאג ןופ לייהט א זיא סע ; עגינעק ןופ
 רונ סיוא ןאד טהעז טבאמנעדרע ןוא ; ןיילא

 טרעוו דיילטימ טעװ ,טאג וצ ןעטסכילנהע םא
 ,םוראד .טייקניטכערעג טימ טניטייצענ
 .טייקניטכערעג טסטעב אוד להאוובא ,דיי אוד

 רעד ןופ געוו םעד ףיוא סאד ,סאד ןעכערעב

 זנוא ןופ טינ רענייק טלאוו טייקניטכערעג
 ָאד ןעטעּב רימ .טייקנילעז ןייק ןהעזעג
 .טעבעג עגיבלעז םאד ןוא ,ריילטימ ריפ

 {ופ ןעטאהט איד ןאהט וצ ןעמעלא זנוא טנרעל
 וצ םוא טדערעג לעיפ יוז' ּבאהיכ .תונמחר
 ןייד ןופ טייקניטכערעג איד ןרעטכיילרעפ

 זומ ןַאד ,ייברעד טסּביילב אוד בוא .ןעננאקרעפ
 עירענעוו ןופ זיוה -- טכירענ עכילטקניּפ סָאר



 א : עשו

2 

 : איש שש

 ,ןאמפיוק םענעי ןענעג לייחטרוא'נא ןעבעג
 ליװ ףיא ! פאק ןיימ ףיוא עניימ ןעטאהט איד  ,קָאליאש = - ר 2
 ןופ רהעוונא רעד ןוא עפארטש איד ,ץעזעניס | 2

 .לעסקעוו ןיימ
 ז ריד ןעלהאצעּב וצ גיהעפ טינ רע זיא  .איצראפ = }
 ,ׂאי =- ,זיוה טכירעג ןיא ָאר םהיא סע בינ'כ ,אי .ָאינאססאב -

 ןייז טינ טעװ סאד בוא ןוא ; עמוס איד ךאפייווצ

 סע טעטכילפפרעפ ןייז ךיא לעװ ,גונעג

 רהעוונא םעד ףיוא ןעכהאצ ֹוצ להאמ ןהעצ =
 סָאר ביוא .ץרעה ןיימ ,ּפָאק ןיימ ,רנעה עניימ יא :
 סָאד ןהעזסיוא סע זומ ,ןייז גונעג טיג טעװ - י

 ןּוא ,טייהראוו רעטנוא טנייצ טייקגיהטומזייב
 ץעזעג סאד להאמ ןייא ראנ טסייר ,ךייא טעב ףיא =

 טכער סעסיורג א םוא ןוא ,טעטירָאטױא רעיא וצ
 ןוא ,הלוע עניילק א טצעי טוהט ,ןהאט וצ = |

 ןעמאזיורג ןעזיד ןופ ןעליוו םעד ןייא טלאה = :
 .לעפייט 5 3

 ןיא אטינ טפארק ןייק זיא סע ,ןייז טינ ןעק סע .ַאיצרָאּפ 0

 ץעזעג א ןרעדנע ןעק סאוו רע :
 טעטכירעב טעוו'ס .טערנירגעּב זיא סָאװ
 ןעזיד ךרוד ןוא ,טפירשראפ א סלא ןערעוװ 2

 ךיז ןעיתועט עלעיפ ןעלעוו עי
 ,ןייז טינ ןעק סע טַאַאטש ןיא ןעּפאחניירעה |
 ,טבירעג םוצ ןעמוקעג זיא לאינד ַא .קָאליַאש :
 ,ףיר ףיא ירהע איװ ,הא .לאינד א 2

 .לעסקעוו םעד ףיוא ,עטיב ,ןהאט קוק א ךימ טזאל .ַאיצרָאּפ
 ,ראטקאד רעטרהעלענ-טסכעה .,רע זיא טָא .קאליאש = |
 .רע זיא טָא ש

 !רלענ ןייד ןָא ַאּפיירד ריד טָאב ןעמ ,קָאליאש = .ַאיצרָאפ === =
 + לעמיה ןיא העובש ַא ּבָאה ךיא ,העובש א ,העֹובש א .קָאליַאש 1

  שלַאפ ןערעווש ךרוד ןענידניז ףאנ ךיא לא
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 ,רעטלעיפשרעפ ַא לעסקעוו רעזיד זיא ןאד ,ןונ .ַאיצרָאּפ

 = םהיא ךרוד ריי רעד געמ ךילצעזעג ןוא

 ר טסגלעז לאז רע ןעכלעוו ,שיילפ טנופ ןייא ןעננאלרעפ

 ןופ ףילנעמ ראנ איו טנעהאנ ,ןעדײנשּפא

 .לאפסריילטימ ייז .ץרעה ס'נאטּפיוק םער
 ָאר רימ סייה ןוא ,רלעג ןייר ריד ךאפיירד םהעג

 .לעסקעוו ןעזיד ןעסיירוצ
 .ףַאמבא םעד טול ןייז טלהאצעב טעוויס ןעוו ,קָאליַאש

 0 רעיא ;ץעזעג סאד טימ טנאקעב טייז רהיא

 א - .גירנעטשרעפ סיואברוד ןעוועג זיא גנורעלקרע
 רעכלעוו ןופ ץעזענ סאד ייב טצעי ךייא להעּפעב'ד
 ןָא טביוה ,לייז רעהטרעוונערהעינא טייז רהיא

 ,עלעעז ןיימ ייב רעוושיכ .ןעלייהטרוא וצ

 : : ףימ טינ טפַארק ןייק טציזעב ךַארּפש-נעשנעמ איר

 .לעסקעוו ןיימ ריפ ָאד העטש ךיא .ןרעדנע וצ
 ףילצרעח רהעז זיוה-טבירענ סאד טעּב ךיא = .ָאינָאטנַא

 .לייהטרוא םעד ןעבענ וצ

 טזומ אז .ַאיצרָאּפ

 : .רעּפעמ ןייז ריפ ןעטיירעּב טסורב רעייא רהיא

 7 . העטנעכייצעגסיוא ,רעטכיר רעלבָאנ הֶא  .קָאליאש
 2 !ןאמ רעגנוי

 -  ץעזעג סאר ןופ לעיצ רעד ןוא טכיױזבַא איד ןעד .ַאיצראפ

 יי ר -  ןָא עפַארטש רעד ּוצ ףילצנענ ךיז טרעהעג

 .לעסקעוו ןיפיוא אד טניישרע עכלעוו
 זיאיס .קָאליאש

 = !רעטכיר רעטכערעג ןוא ירעגולק ַָא ,רהאוו רהעז

 ר - {פױא טסהעז אוד איו רעטלע וטזיב לעיפ איו טימ

 -- .טסורּב ןייד ףיוא ןעפע םורד .ַאיצרָאּפ

 וטסורב ןייז ,אי .קָאליאש

 ,יױזי טינ רע טגאז ,לעסקעוו רעד טנאז יוזי

 | ו רעטכיר רעלּבאנ אוד

 ַאד זיא .יוזא זיא'ס .ַאוצראפ



 סאליאש

 1 ןעגעוו וצ .שילפ סאד .טביוו
 | ּבאה'כ .סָאל

 ז לעסקעװ םעד ןיא ןעבעירשרעפ יוזא סָאד זיא . .קָאלי
 ?סיוא סע טכאמ סָאװ ,טקירדעגסױא יוזי טינ זיא'ס .ַאיצר

 ןהאט לעיפ יוזא טסלאז אור טוג ןייז
 .טייקניטעהטלה
 טינ סע ןעק ףיא /  -סָאלװ
 .לעסקעוו ןיא אטינ זיא'ס
 ? ןענָאז וצ סאוו וטסאה ,ןנאמפיוק ,ונ .ַאיצרו

 .טיירעב טונ ןוא ,טקרַאטשענ ןיביכ ,גינייוו רונ .ָאינָאט

 .דנוזענ טייז ,ָאינאססאב ,דנַאה ריייא ר

 .וצרעד ןיב ףיא סָאװ ןעקניירק =

 ףיוא הטומרא ןייז ןרעטש ןעטשטיינק

 ףארטש רעגנאל רעזיד ןופ ןוא : רעט

 ריפ סעטונ רימ ןופ דייר .ּפָא ךימ |
 ןופ רהיא טלהעצרע .יורפ רענידריז גער

 ךייא בָאה'כ איו טנאז עת לי
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 ריי רעד ּבױא ןעד .דלוש איד טלחאצעב
 ךיא לעװ ,גונעג ףעיט ןעריינשנייא ראנ טעװ

 , .ןעצרַאה ןעצנאנ ןיטימ טונימ איד ןעלהאצ סע
 -  .'ױרפ א וצ הטארייהרעפ ןיּב'כ ,אינאטנא .אינאססאב

 ,טסבלעז ןעבעל סאד איו רעייהט רימ זיא סאוו
 ףיוא ןוא יורפ ןיימ ,טסבלעז רעבא ןעּבעל סאד

 איו רערהעמ טינ ךיא ץעש ,טלעװ עצנאג איד
 ,אי ,ןערעילרעפ ץלא טלָאװ ךיא .ןעבעל ןייר

 ,ָאר טָא ,ןעמעלא יז ןרעפּפאפיוא
 .ףיר ןעיירפעב וצ ,לעפייט ןעזיד וצ

 טקנארענ סאוו נינייוו ךייא טלאוו יורפ ריייא  .ַאיצראפ
 רעייא ןערעה וצ ייברעד ןייז טלָאװ איז ןעוו

 | .טָאבנָא
 - ,ּבעיל ךיא ,רעווש ףיא ,עכלעוו ,יורפ א בָאה ףיא  .אנַאיצארנ

 וצ ,לעמיה ןיא ןעווענ איז טלָאװ יאולה
 ןרעדנע וצ טפַארק עכלעוו ןעטעברעד

 .ןעריי ןעשיטניה ןעזיד
 ,ןעֶקֹור רהיא רעטניה ןָא טאב רהיא סאוו טונ זיא'ס .אססירעג

 .זיוה עזאל עהור ַא טכאמענ שנואוו רעד טלָאװ טסגָאז
 באה'כ ! רענעמ-נעטסירק איד , יז ןענייז סאד = .קָאלואש

 רעוו דנענריא טלאוו יאולה ,רעטכָאט ַא

 רערייא ןייז ןאמ רהיא ,סאבארראּב ןופ םאטש םינופ

 עטיב ,טייצ איד סיוא ןענניירב רימ -- { טסירק ַא
 .לייהטרוא םעד טראפ טצעז

 - ,סנייר זיא שיילפ ס'נאמפיוק ןעזיד ןופ טנופ א .ַאיצרָאּפ
 .סע טּביױלרע ץעזטנ סאד ,טנילליוװעּב טכירעגיס

 . .רעטכיר רעכילרהע ַא .קָאליאש

 ,טסורב ןייז ןופ ןעדײנשּפָא שיילפ סָאד טזומ אוד .איצרָאּפ

 : .טגילליוועב טכירענ סאד יסע טּבילרע טכירעגיס
 - . '* לייהטרואינא זיא'ס } רעטכיר רעטרהעלענ-טסכעה אוד  .קָאליאש

 .וצ ךיז טיירנ ,םוק
 4 .סרערנא סאוו ָאד ךָאנ זיא'ס .עלייוו ַא ראנ טצאוו  .איצרָאּפ



 "א

 .טולב ןעּפָארט ןייק אד ריד טבעינ לעסעו :
 .שיילפ טנופ ןייא : ךילטייד ןענייז רעטרעוו :

 ןייד ריד םהענ ,ףאמבא ןייד ָאזלַא ריד םהע
 אוד ּבױא ,סע ןעריינש םייּב רעבא ; ; שיילפ | םנו

 זיא ןאד ,טולב-נעטסירק ןעּפארט ןייא טסעינרע עמ
 ןופ עצעזענ איד ףרוד ,ערַאַאװ ןוא נפ | יו

 .גידענעוו טַאַאטש םוצ טריצסיפנאק ,נידנענעוו |
 ! דיי ,ריד קרעמ ! רעטכיר רעטרהעלענ אוד א .אנאיצארג

 | רעטכיר רעטרהעלעג אוד א

 ? ץעזענ סאד ,סאד זיא .קָאליאש = }

 איו ןעד .טקא םעד ןהעז טסלאז טסבלעז אוד = .ַאיצרָאּפ ==
 רעביז יז ,טייקניטכערעג ראפ ןייא טסגנירד אוּה
 איוו רהעמ ,ןעבָאה טייקגיטכערענ טסלאז אז 'ו

 .טסליוו א -
 *| דיי ,ריד קרעמ : רעטכיר רעטרהעלעג אוד א .אנאיצַארג |

 | רעטכיר רעטרהעלענ אוד
 .ּפא רימ להאצ ,טאּבנא ןייד אזלא םהענ ךיא .קָאליאש |

 } ןהענ לאז טסירק רעד ןוא ,ךאפיירד לעסקעוו םו :
 | .רלענ םאד זיא טא  .ָאינַאססַאב = |

 ! ףאלעמאּפ .אוצרָאּפ ==
 .טייקניטכערעג ,רונ ןעבאה לאז דיי רעד

 ךַאז ןייק לָאז רע ! טלייאעג טינ רונ ; ; טכַאז :
 ! עפארטש איד רונ ,ןעבאה ט טיִנ
 {רײ א : / .ָאנַאיצַארג א

 | רעטכיר רעטרהעלעג ַא ,רעטכיר רעכילרהעי :
 ּינ ,ןעדיינש וצ שיילפ סאד וצ יז טיירנ םורד - .ַאיצרָאּפ =
 מא טינ ריינש ןוא ; טולב ןעּפָארט ןייק םינר
 .טנופ א טקנוּפ רונ ; רהעמ טינ ,רענינייװ |

 ,רענינייוו רעדָא רערהעמ טסמהענ אוד בוא
 לעיפ יוז' ןייז ךיז סע לָאז--,טנופ ןייא טקנוּפ א :

 ,ןעבַאמ רעגנירג רעדָא רערעווש סע ןעק
 עמסניצנַאוצ א עי עכלייהמ א רעדַא
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 : נָאװ איר בוא ןיינ--,נָאװ ןעטסנעלק םינופ
 / =-ורָאה א ףױא איוו רהעמ טינ ןערהעק רונ ףיז טעװ
 .טריצסיפנָאק זיא סטונ ןייד יִכְלַא ןּוא ,וטסברַאטש

 ןריי ,לאינד א ;לאינד רעטייווצ א  :ַאנַאיצַארג
 - .רעניביולגנוא ,טקַאּפעג ךיד ךיא ּבאה טצעי

 9 - .החעונַא ןייד ריד םהענ ?דיי רעד טרַאװ סאוו .ַאיצרָאּפ
 - :ןעהענ רימ טּבױלרע ןוא ,ןרק םעד רימ טבינ .קָאליַאש
 יה - יסע זיא טָא ; טיירנ ריד טע באה ךיא = .ָאונאססאב
 = .םנאזטנע טכירעג ענעּפָא סאד ןיא סע טאה רע .ַאיצרָאּפ

 אי א -  ןוא ,ןעבאה רונ טייקניטכערענ לָאז רע
 יד י- 7 .לעסקעוו ןייז

 6 - לאה ר רעטייווצ א !לאינד א ףאנ ץלַא גאז'כ = .אנאוצארג
 .טרָאװ סאד ךימ ןעֶנרעל ןרַאפ הי ריד קנאד יא

 -  ?ןרק ןיימ םיוק ןעּבאה טינ ךיא לעװ / .קָאליַאש
 יי = ןרחעונָא םעד רונ ,ןעבאה טינ ךאז ןייק טסלָאז אוד .ַאיצרָאּפ

 2 א .ריי ,ןעמונענ רהַאפעג ןייד ףיוא ןערעוו וצ
 | = שעה םהיא-טימ לעפייט רעד ָאזלא לָאז ָאט  .קָאליצש

 וי = ,ןיהנעט רעננעל טינ לעװ יא
 2 72 עי יב .דיי ,ראנ טראוו .ַאיצרָאּפ

 0 .ריד ףיוא רלוש עטייווצ א ךאד טאה ץעזעניס
 א 2 ןופ עצעזעג איד ןיא טגאזעג זיא סע
 5 - - ןערעװ-ןעזיוועּב טעװ סע בוא ,גידענעוו
 "ו ,טכוזענ טאה רע סאד ,גנילדמערפ א ןענעג
 0 ,לעטימ עטקעריד רעדא עטקערידניא ךרוד
 א יי נא ,רעד לאז ןַאד ,רענריב א ןופ ןעבעל סאד
 2 ,טרינירטניא טאה רע ןעמעוו ןענעג
 ןוא .רעטיג ענייז ןופ טפלעה א ןעּפַאכ
 - ץופ עסַאק רעד ןיא טהעג טפלעה עטייווצ איד

 :עדניז םעד ןופ ןעּבעל סאד ןוא .טאַאטש םעד
 טייקניצרעהמרַאב רעד ןָא ךיז טדנעוו
 רעדיווטעי ןעגעג ,טסבלעז גָאצרעה םינופ

 ,גנונידלושעב רעד ןיא ןוא .עמיטש רעדנַא



 .גש

 .סאליאש אי

 םניישרע סע ןעד ,וטסהעטש ,ךיא נאו

 וטסאה טקעריד ךיוא ןוא טקערידניא

 ןופ ןעּבעל סאד ןענעג טנַאלּפענ

 טכארבעג ךיז ףיוא ןוא ,ןעטנאלקעגנא םעד

 .טנאמרעד אד רעהירפ ףיא סאוו רהאפעג ענעי

 ןופ ןעמראברע טעב ןוא ,םוראד ךיד גיב
 יע .גָאצרעה םעד

 וא ,ןעננעה וצ ךיז סינּבױלרע איד טעּב .טנַאיצַארנ

 ,טלעיּפשרעפ זיא םוהטכייר ןייד איו יוז' ,ךָאדעי
 .קירטש א ףיוא טינ רַאגָאז וטסאה ,טאַאטש םייּב

 גנונבער םעד ףוא ןערעוו ןעגנאהעג וטזומ םוראד
 .טאַאטש םעד ןופ

 רעישרעטנוא םעד ןעהעז טסלאז אוד םוא  .גָאצרעה

 ןעבעל ןייד ריד ךיא בעיגרעפ ,טסייג רעזנוא ןופ

 ,םוהטכייר ןייד ןופ טפלעה ןייא סע טסטעב אוד רעדייא

 טהענ עטייווצ איד ןוא--סיַאינָאטנַא זיא
 הענכה ךרוד .טאאטש םעניײמעגלַא םוצ

 .גנולהאצ-עפַארטש ַא ןיא ןרעדנע סע וטסנעק

 .ָאינָאטנַא רַאפ טינ ,טאאטש ןיראפ אי  .ַאיצרָאּפ

 טבכעיגרעפ טינ ,סעלא ןוא ,ןעבעל ןיימ וצ טמהענ .קאליַאש

 וצ טמהענ רהיא ןעוו זיוה ןיימ טמהענ רהיא ,סאד רימ

 טמהענ רהיא ;ףיוא איז טלַאה עכלעוו עציטש איד
 קעווא טמהענ רהיא ןעוו ןעבעל סאד וצ רימ
 .ןעבעל םוצ ּבאה ףיא סאוו לעטימ איד

 ןחאט םהיא רהיא טנעק טייקגיללעפעג עכלטוו .גַאצרעה
 ?ָאינָאטנַא

 .ןעליוו סעטאנ םוא ,רהעמ טכינ ,טסנאזמוא קירטש א .ָאנַאיצַארג

 עצנאג סאד ןוא ,גָאצרעה םעד ,דראל ןיימ סע לאז .ָאינָאטנַא

 -ּפָא עפַארטש איד ןייז ןעלהעפענ ,טכירענ
 .רעטינ ענייז ןופ טפלעה ןייא ריפ ןעזָאלוצ

 ןעזאל ךיס טעוװ רע בוא ןעדירפוצ ןיב ךיא

 רע ןעוו ,דנוא ,ןעכיורבעג טפלעה עטייווצ איד
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 ןעררעה םעד סע ןעּבענוצּפא ,ןעברַאטש טעוו
 .טעבננעגוצ רעטכאט ןייז גנאל טינ טאה סאוו
 / רע סאד :טצעזענסיואראפ ךאנ ןעכאז ייווצ
 סנעטייווצ דנוא .מסירק ןערעוװ הבוט רעד ריפ לאז
 טכירעג ןיא ןערעלקרע ךיילנ אד רע לאז
 טוט ןייז ךאנ ןעביילּב טעװ סאוו סעלא סאד
 (.רעטכאט ןייז ןוא אצנעראל ןהאז ןייז רע טקנעש

 : איר קירוצ היצ ךיא רעדא ,ןהאט סע לאז רע .גָאצרעח

 ןעכארּפשעגסיוא ּבאה ךיא סאוו גנוגידלושטנע
 : .קירוצ גנאל טינ

 ? וטסנאז סאוו ?דיי ,ןעדירפוצ וטזיב .ַאיצרָאּפ
 .ןעדירפוצ ןיב ךיא .קָאליַאש

 .ןייש-קנַאשעג א ףױא ביירש ,עפליהעג .ַאיצרָאּפ
 טצעי סינביולרע איד רימ טביג ,ךייא טעב יא .קָאליַאש

 רימ טקיש :טונ טינ להיפ ךיא .ןהענוצקעוװַא

 םהיא לעװ ףיא ,ךאנ ןייש-קנַאשעג םעד
 .ןעביירשרעטנוא

 .סע והט רעבא ,ריד הענ .גאצרעה

 ייװצ ןעבאה וטסלאז ,ןעפיוט ךיד טעװ ןעמ ןעוו ,אינאיצַארג
 ,רעטכיר א ןייז ףיא טלאוו .סעטאט-דמש
 ,ןערהיפ וצ ךיִז ןאנלאג םוצ ןהעצ ךאנ טאהעג וטסלאוו
 .ןַאטנָאפ םוצ טינ

 ( .בא קאליַאש)

 םייחא רימ וצ ןייא ךייא דַאל ךיא ,ררעה ןיימ .גאצרעה
 !נאטימ וצ

 ּוצ רימ נינעהטרעטנוא עדַאנג ר'ייא טעב ךיא .ַאיצרָאּפ

 טכאנ עזעיד ףאנ זומ ךיא .ןעגידלושטנע
 ףיא רנעסַאּפ זיא'ס ןוא ,אודַאּפ ןייק ןהעג

 .ןעזײרּפא ךיילג לאז
 רתיא סאוו דיל רימ טוהט'ס .נַאצרעה

 ,ָאינָאטנַא ,טייצ עיירפ ןייק טינ טאה
 טכַאר'ס איו ןעד ,ןעררעה ןעזיד טגירירפעּב
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 ,טעטכילפרעפ קרַאטש םהיא רהיא טייז ,ריפ ךיז
 ( בא רעטיילגעב ןוא ןערָאטַאנעס איד ,גאצרעה רעד)

 ןעמ טאה רניירפ ןייט ןוא ךימ ,ררעה רעטסעהטרעוו .ָאינַאפסַאב
 | ןעכארּפשעניירפ ,לכש רעיא ךרוד ,געט איר

 .ןעפַארטש עטנידרעפ טינ ןוא עכילצרעמש ןופ ;
 תימ עכילפעה ריייא רימ ןעניולעב ריּפַאר

 ןעמוק עכלעוו ןעטַאקוד דנעזױט יירד איד טימ

 עגירלוש ער'ייא רעמיא ןעביילב ןוא ,ןעדיי םעד
 .עטסנעיד ןיא ןוא עבעיל ןיא

 טונ זיא רעד  .ַשיצרָאּפ
 םימרעד ןוא .ןעדירפוצ זיא סאוו טנהאלעב
 ,ןערעירפוצ ךיא ןיב טיירפעּב ךייא באה ךיא סאוו
 .טלהאצעב טונ רימ טאה ןעמ סאד ןעכער ןוא

 תימ ןיימ טפיוקרעפ טינ להאמנייק ףאנ באה ךיא
 ןעפערט רימ ןעוו .ךימ טנעק ,ףייא טעב ךיא .רלעג ריפ
 יוזא ןוא ,סעטונ ךייא שניוו'כ .רע" יוװ ךיז

 .ףייא טימ ףימ ףיא דיישוצ
 ,ררעה רעהטרעוו ןיימ  .ָאינַאטסַאב

 םמהענ .ןעטעּב רעריװ ךייא דלַאװנ טימ זומ ךיא
 ,טובירט סלא .ןעכייצ-סגנוקנעדנַאינַא זנוא ןופ
 טעּב ךיא ,ןייא טנילליוו ןוא  ןהָאֹל א םלַא טינ
 ,ןענירלושטנע וצ רימ--:ןעכאז ייװצ ןיא ,ףייא
 .ןענאזטנע וצ טינ רימ ןוא

 ןָא טהעטש רהיא ,איצראפ

 .ןעבענרעטנוא ךימ ףיא לעװ םוריד ןוא ,רימ ףױא

 ןענארט ייז לעוו'כ ;הושדנַאה עריייא רימ טביג

 לעװ ,עבעיל סיוא ,דנוא .ןענעוו טרעייא ןופ
 טהיצ ןיינ--:ךייא ןופ גניר ןעזיד ןעמהענ ףיא

 .ןעמהענ טינ רהעמ לעוו'כ .קירוצ ,דנאה רעיא טינ

 .ןענאזטנע טינ עּבעיל סיוא ךימ טעוו רהיא ןוא
 ,םייקניניילק ַא רונ זיא ,ררעה ןיימ ,גניר רעד .ָאינַאפסַאּב

 םהיא ןהאטנא עדנַאש איר טינ ךיז לעװ ,ןוא



 .סאליאש 108

 .ךייא ןעּבעג וצ

 ףאז רעדנא ןייק לעװ ףיא  .ָשיצראפ
 םנייש רימ ,טצעי ןוא .סאד רונ איוו איוו ןעמהענ םינ

 .ןעבאה ןעלעוו סע ךיא טלאוו
 רהעמ ךיז טדנעוו'ס .ָאינַאפסַאב

 לעוװ ךיא .הטרעוו ןייז ןא איוו גניר ןעזיד ןא
 ינירענעוו ןופ ןעבעג ךייא גניר ןעטסעּב םעד
 !ןענייצנא ךרוד ןעניפעגסיוא סע לעװ ןוא
 טלאז ,ךייא טעב ךיא ,גניר ןעזיד ריפ רעבָא
 .ןענידלושטנע רימ רהיא

 טייז רהיא ,העז ךיא .ַאיצרָאפ
 ףימ טָאה רהיא .ןעטָאּבוצנא גיביניירפ
 ץנעד ךיא ןוא ,ןעטעב טנערעלענ טשרעוצ
 ןרעפטנע וצ איו טצעי ףימ טנרעל רהיא
 .רעלטעּב ַא

 ףיפ טאה נניר םעד ,ררעה רעטונג .ָאינַאספַאּב

 רימ טָאה איז ןעוו ןוא ,ןעּבעגעג יורפ ןיימ
 ןערעווש רהיא טזומענ ךיא ּבאה ,ןהאטעגנָא םהיא
 ,ןעבעג םענייק ,ןעפיוקרעפ טינ םהיא לעװ ךי סאד
 .ןערעילרעפ טינ ןוא

 גנונירלושטנע עזיד .שיצראפ
 ןעראּפשוצנייא רענעמ עלעיפ טנעיר
 זיא יורפ רעיא בוא .עקנעשעג ערעייז
 טעוװ ,רעמיצנעיורפ עטקירעפ ַא טינ

 ,טנעידרעפ םהיא ּבָאה ךיא איו גידנעסיוו ,איז
 ךרודַאד ,דנייפ רעיא גידנעטש ןעביילב טינ
 ,ָאזלא .ןעבענעג גניר םעד רימ טאה רהיא סאוו
 ןףייא טיט ןייז לָאז ןעדעירפ

 (.בא אססירעג ןוא איצראּפ)

 ניר ןעזיד םהיא טבינ ,ָאינַאססַאב דרָאל ןיימ = .ָאינָאטנַא
 עבעיל עניימ ןוא ,ענייז עטסנעידרפ איד ןעלאז
 | .להעמעב ס'יורפ רעיא ןענעג ןייז טצעשענ
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 טחיא ּבינ .ּפא םהיא לעטש ןוא ףול ָאנַאיצארג .יָאנַאססַאג

 ןיא ,טסנעק אוד ּבױא ,םהיא גניירב ,וא ,גניר םעד

 .טמוק .ךיד לייא ןוא ,רָאנ העג .זוה סיאינָאטנַא

 (.בא ָאנַאיצַארג)

 .ןיהא ןהענ רעטציא עדײב ןללעוו רימ

 ערייב רימ ןעלעוו ,הירפ ץנַאנ ךאנ ןעגרָאמ ןוא

 .אינָאטנַא טמוק -- .טנאמלעּב ףאנ ןעהילפ
 (.בא)

 .ענעצס עטייווצ

 .םַאנ א עבלעז אייז

 (.ףױא ןעטערט אססירעג ןוא ַאיצרָאּפ)

 יזיוה סינעריי םעד זיא'ס ואוו ךיד נידנוקרע  .ָאיצראט

 ןוא ןייש-קנאשענ םעד םהיא גנאלרער

 טכאנ ייב טנייה .ןעלנעיזרעטנוא םהיא רע לָאז

 .טימ רעהירפ ןעמוק ןוא ,קעווא רימ ןעלעוו

 רעזיד .רענעמ ערעזנוא ןופ םייה א נָאט ַא

 ןעממאקליוו קרַאטש ןייז טעוװ ןייש-קנאשעג

 .ָאצנעראכ ריפ
 (.ּףױא טערט אנַאיצַארג)

 טט ךייא בָאה ךיא ,ררעה רענהעש .ָאנַאינַארג

 גידנעבָאה ,אינַאססַאב דרָאל ןיימ .טנאירעד

 טקישעג ךייא טָאה ,טנייל ועביא רעסעּב ךיִז

 ןייא טפאשלעזעג רעיא טעדאל ןוא ,גניר םעד

 .נָאטימ וצ

 גניר ןעזיד ךאד -- .ןייז טינ ןעק סאד  .איצראפ

 טגָאז ,עטיב ךיא ,ןוא .רַאּבקנַאד ךיא גנאפּפמע

 ,עטיב ךיא ,םעד רעסיױא ןוא .יוזא םהיא סע

 .זוה ס'קָאליאש ןעטלא םעד עפליהענ ןיימ טגייצ

 / .ןתאט סע לעװ ךיא .אנאיצארנ
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 ףייא טימ ליוװ יא ,ררעה ןיימ  .ַאססירעג

 ןענירק ןעק ךיא בוא ןהעז לעװ ךיא (איצרַאּפ וצ) .ןערייר סָאװ
 רעמיא ןעראוושעג טָאה רע ןעכלעוו ,גניר ס'נאמ ןיימ

 - .ןעטלאה וצ
 .ןהאט רעכיז סע טסנעק  ַאיצרָאּפ

 עדאמ רעטלא רעד ךאנ ןערעווש ןעלעוו
 .רענעמ ןעבעגענּפא ןעגניר איד ןיבאה יז
 ןוא ,ןעצארטרעבירא יז ןעלעוו רעבא רימ

 טסייוו .ךיד לייא ןוא ,העג -- .ןערעוושרעּבירא
 .ןעטראוו לטוו ךיא ואוו

 .ררעה רעטוג ןיימ ,טמוק .ַאססירעג

 זזיוה עזיד ןעגייצ ריס רהיא טעוו

 (.בא)

 .מקא ןעטרעופ ןופ עדנע

 .טטקא רעטפ ניפ

 .ענעצס עטשרע

 .זיוה סיאיצרָאּפ וצ גנאג-רעמיוּב א

 (,ףױא ןעטערט ַאקיססעי ןוא אצנעראל)

 ועזיר איוו טכאנ א ןיא גיטכיל טנייש דנָאמ רעד  .ָאצנעראל
 טפנאז טאה עלעטניוו רעסיז רעד ןעוו

 טינ ןעּבאה יז ןוא ,רעמיוב איד טסוקעג

 ,סוכיאָארט טאה טכאנ אזא ןיא ,שיור ןייק טכאמענ

 טנעוו איד ףיוא טרעטעלקענפיורעה ,טכאד רימ

 ןופ תודוס איד טצפיזעג טָאה ןוא ,יָארט ןופ

 ,ןעבירג איד ןופ ךעלרייּב איד ן'געג עלעעז ןייז
 .ןענעלעג טכאנ איד זיא עריססערק ןייז ואוו

 עבזיהט ענ'קָארשרע איד זיא טכאנ ַאזַא ןיא .אקיססעי
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 ןהעזעג טאה ןוא ,יוהט ןרעּביא ןעפאלענ

 ,םהיא איוו רעהירפ ּבױל םעד ןופ ןעטאש םעד
 .ןעפָאכטנע קערש ןיא זיא ןוא ,ןיילא

 שיט ןענַאטשעג ַאדיד זיא טכאנ אזא ןיא  .אצנערָאל
 טכעפעג טָאה ןוא ,דנאה רהיא ןיא עּברעוו ַא
 ןייק ךיז ןערהעקוצמוא ןעטבעילעג רהיא וצ
 .ענאהטראק

 ַאעדעמ טאה טכאנ אזא ןיא  .אקיססעי
 רעכיטיירק עטיפושייכרעפ איד ןעּבעילקעג
 .ןָאזײא ןעטלא םעד טכאמעג גנוי ןעבָאה סָאװ

 אקיססעי ךיז טאה דנעבא אזא ןיא .,אצנערָאל

 - וריי ןעכייר םעד ןופ טעבנגעגקעווא

 ןעטּבעילעג ןעשירעדנעוושרעפ א טימ זיא ןוא
 זיִּב גירעגעוו ןופ ןעפאלענקעוו ַא
 .טנָאמלעּב ןייק

 טָאה טכַאנ ַאזַא ןיא ןוא .אקיססעי

 סאד ןערָאװשעג רהיא אצנעראק רעגנוי רעד

 טעבנגענילעעז רהיא טאה ןֹוא ; רהעז איז טבעיל רע

 טינ רעבָא ,תועובש-סטייהיירט עלעיפ טימ

 ,תמא ןיא סָאװ ענייא טימ

 ָאזַא ןיא / .ָאצנערָאל

 טדערעג אקיססעי עניילק איד טאה טכאנ

 טָאה רע ןוא ,ןעטסּבעיק רהיא ףיוא תוליבר

 .ןעווטג לחומ רהיא
 טנייה ךיד טלָאװ ףיא .אקיססעי

 טלָאװ רענייק ןעוו ,טעװעטכאנענרעביא ךָאנ

 טירט סופ איד רעה ףיא { ךראה רעבא .ןעמוק טינ
 .ןָאזרעּפסנאמ ַא ןופ

 (.םױא טערט אנַאּפעטס)

 ןיא ףינ יוזא ןעטרָאד סע טסוק רעוו .אצנערָאל

 ּוטכַאנ רעד ןופ טייקליטש רער
 .רניירפ א .אגאפעטס
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 ,ןעמָאנ רעייא ? דניירמ א רַאפ סָאװ ,דניירפ א .אצנערָאל

 | .רניירפ ןיימ ,עטיב
 ןוא ,ָאנאּפעטס זיא ןעמאנ ןיימ  .ָאנַאּפעטס

 טעװ ןיררעה ןיימ סָאד טכירכאנ איד גניירב ךיא
 .ךאנ ןענינעּב ראפ טנאמלעב ןיא ןייז אד

 ,םימלצ ענילייה ייב םוא טלעדנאוו איז
 ראפ ללּפתמ זיא ןוא טעינק איז ואוו
 .טייצכָאה רעכילקילג ַא
 ?רהיא טימ טמוק רע  .ָאצנערָאל '

 םבעל סָאװ ,ןנאמ רענילייה א רעסיוא ,שנעמ ןייק  .ָאנַאּפעטס
 זיא .לעדיימ רהיא ןוא ,טרעדנאזענבא ךיז

 ? ןעמוקענקירוצ ןיוש ,עטיב ךיא ,ררעה ןיימ
 .טרעהעג טינ ףאנ םהיא ןופ ן'באה רימ ןוא ,ןיינ .אצנעראל

 ,אקיססעי ,ךיד טעב ךיא ,ןיירעה םוק ףאד

 עינָאמערעצ טימ ןעטיירנוצ דלַאב רימָאל ןוא
 .ןיהטריוו רעד ריפ ןעמטאקליוו ןעדנעססַאּפ א

 (.ףױא טערט טָאלעצנאל)

 ןַאלָאס ,אלאס !אהזָאװ | אלאס ,אֵלָאס !טָאלעצנַאל
 ? טפור רעוו .אצנעראל

 ןעררעה םעד ןהעזעג רהיא טאה { ַאלָאס .טאלעצנַאל

 ? אצנעראל יורפ איד ןוא אצנעראל
 | אלאס { אלאס

 !רימ ןענייז אד : שנעמ ,ןעפורוצ ףיוא רעה ..אצנעראל

 ?ואוו ,ואוו { אלאס  .סָאלעצנַאל

 .ָאד .אצנעראל

 סעמעוו ,ןעררעה ןיימ ןופ ןעמוקעג זיא חילש א סאד םהיא טנאז .טָאלעצנאל
 סע רערײא ףאנ ןיז אד טעװ ררעה ןיימ .סעיינ עטונ טימ לופ זיא ןרָאה

 .גאט טרעוו
 טראד ןוא ,ןיירעה םוק ,עלעעז עסיז ןיימ .אצנערַאל

 ,ךאד ןוא .ןעמוק רעייז ןעטראוורע רימאל
 ּו ןהעגניירעה רימ ןעלאז םוראוו .סיױא טינ טכאמ סע

 ןָא .ףייא טעב ךיא טנאז ,אנַאּפעטס דניירפ ןיימ
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 .ןעמוק דלַאב טעוװ ןיורעה ןיימ סאד זיוה ןיא
 .רעהא קיזמ רעייא סיורעה טגניירב ןיא

 (.בא ָאנַאפעטס)
 טפָאלש חנבל רעד ןופ ןייש רעד סיז איו
 אר ןעציז ראנ רימָאל .נערּב ןעזיר ףיוא

 .קיזומ ערנעקיווקרע איד ןערעה ןוא

 ףיז טסאמ טכאנ איד ןוא ,טייקליטש עטפנאז איד
 .ןעמאזוצ סיז ןעגנילק עכלעוו רענעט רַאפ

 ,טנורנ--לעמיה רעד איוו העז .אקיססעי ,ץיז
 .רלאנ ןופ ךאלרעלעט טימ טצעזענסיוא זיא
 טפהעז אוד סאוו לעדנערעטש רעטסנעלק רעד רַאנאז
 ראפ ףאלט א איו גידנעגעוועּב ךיז טגניז

 אזא .םיבורכ עטניואעג-גנוי איד

 עכילּברעטשנוא ןיא טניל ענאמרַאה טרַא
 ריילק סעזיד דנערהעוו רעכא ; תומשנ
 ,ןייא סע טסילש ,ןעלאפוצ טרעוו סאוו ,דרע ןופ

 .ןערעה טינ סע רימ ןענעק

 (.ףױא טערט ןעטנַאקיזומ)
 ןוא ָאה ,טמוק

 .ענטיה ַא טימ ַאנַאיד ןיטטענ איד טקעוורע

 ןרעיוא איד ףיוא טנעפע ןעננאלק עטסעססיז טימ

 וצ-םייה רעד וצ איז טהיצ ,ןיררעה רעיא ןופ

 .קיזומ טימ

 ףעליירפ טינ להאמנייק ןיִּב ףיא .אקיססעי
 (טלעיּפש קיזוט) .קיחמ עסיז רעה ךיא ןעוו

 .םַאזקרעטפיוא טזיב אוד סאוו ןופרעד טמוק סאד .ָאצנערָאל

 וערַאטס עייופ עדליוו ַא רָאנ ריד טכארטענ

 עטנערעלעג טינ ,עדליוו עססַאר א רעדא
 ןיא ןעשזריה ןוא דליוו ןעגנירּפש סאוו ,סעקיצבערז
 = ןשרעהרער יז ןעוו -- : טולּב רעייז ןופ ץיה רעד
 ,טײּפמָארט ַא ןופ לאש םעד גילעפוצ

 ,גנאלק-קיתמ זיאיפ -- ןעכלעוו א רערָא
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 גירנעלעטשפא ךיז ןעהעז יז וטסעו
 /  ערעייז ןעגיוא עדליוו איד ןוא ,ןעמאזוצ
 םורד .ןעקילב עטפנַאז ןיא ךיז ןעלדנַאוורעפ
 סאד תמא רונ טגָאזעג טעָאּפ רעד טאה
 ,ףענייטש ,רעמיוב ןעגיוצעג טאה סואעהּפרָא
 .קיזומ ןייז ןופ טפַארק רעד טימ ןעכייט ןוא
 ,טרַאה ,גניקענטרַאה ױזַא זיא ףךַאז ןייק ןעד

 קיזומ סאד ,סעכ ןערליוו טימ לופ ןוא
 .טלעיּפש סע ןעוו ןרעדנערעביא טינ סע לאז
 ,קיזומ ןייק טינ ךיז ןיא טאה סאוו שנעמ רעד
 גנאלקנעמַאוװצ רעד טינ טרהיריס ןעכלעוו ןוא
 גיהעפ זיא שנעמ ַאזא ,רענעט עסיז ןופ
 ןיא רענעלּפ ערטיכ ריפ ,הטאררעפ ריפ
 לעקנוד זיא טסייג ןייז : יירעביור ןוא ,געירק א

 ןעגנוגיינ ענייז ןוא ,טכַאנ איד איו
 =-.סוּבערע םָארטש-טכַאנ רעד איו רעטסניפ יו

 רעה -- .ןעביולג טינ שנעט ןייק לָאז שנעמ אזַא
 .קיזומ איד ראנ

 (יןעפייוו ןופ ףיוא ןעטערט ַאססירעג ןוא איצרָאּפ)

 ןיא טראד טנערב ,ןעהעז רימ עכלעוו ,טכיל סאד
 טפרַאװ לעטכיל עניילק סאד טייוו איוו ,לַאאז ןיימ

 ןיא טָאהט עטונ ַא טנייש יוז' -- 1 ןייש רהיא
 .טלעוו רעטכעלש ַא

 טאה הנבל איד ןעוו .טססירעג

 טינ כעטביל איד ריט ןיבאה ,טניישעג ןיילא
 | ,ןהעזעג

 שייקניטכיל ערענעלק איד טרעוו יוז'  .ַאיצרָאּפ
 עציוו א .רערעסערג רעד ןופ טלעקנודרעפ
 ,גינעק ַא איו גיטכיל יוז' טנייש גינעק

 ןַאד ןוא ,ייּברעד זיא גינעק רעד זיב
 ףייט א איו דַארנ ,סיוא יז דנַאטש ןייז טגירייל
 .םי םיניא ריז טרעילרעפ ,דנַאל םייּב טסעילפ סאוו
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 } קיומ ,ףרָאה ;ףרָאה
 ,סיזומ איד זיא'ס .אססירענ

 -ןזוה רעיא ןופ ,םַאדַאמ

 זיא ,טצעי חעז ךיא ,ךאז ןייק .טיצרָאּפ
 טגנילק סע טנייש רימ  טייהנעגעלעג ַא ןהָא טוג טינ
 .גָאט ייב איוו רעסיז לעיפ

 טכַאמ טייקליטש איד .אססירעג
 .םַאדַאמ ,סיז יוזא ןעננילפ סע

 עהארַאק איד .ַאיצרָאּפ

 ,לַאניטכַאנ איד טגניז'ס איו סיז יוזא טגניז
 טלָאװ ןעמ ,קנעד ךיא ןוא ; טינ טרעה רענייק ןעוו

 ןיא ןענניז טלאוו איז ןעוו ,לַאגיטכַאנ איד

 ,טעקָאװק רענָאנ רערעי ןעוו ,טייצ -- סענַאט רעד

 טנַאקיזװמ ןרעסעב-טינ ַא רַאפ טכארטעב
 .רעגניז--לעגיופ ןעטכעלש ןרעדנַא ןעכנַאמ איוו

 טימ ןערעוו ןעדנעטשנענעג עלעיפ איו
 ,ביױל ןעלופ םוצ זיב טגניטייצענ טייצ רעד
 } את ,ליטש -- ,טיײהנעממָאקלָאּפ רעכילצנעג ןיא
 ןָאימידנע טימ טצעי ,טפָאלש הנבל איד

 .ןעקעוו איז לאז ןעמ סאד טינ ליוו ןוא
 (.ףױא טרעה קיזומ איר)

 ,עמיטש ס'איצראּפ ;ךיִז טכַאד רימ ,זיא סאד  .אצנערָאל

 .תועט ןעסיורנ ַא באה ךיא רעדא
 וקוק איד ןעק רעדנילב רעד איו ךימ ןעק רע .ַאיצרָאּפ

 - .עטיטש רעטכעלש ןייז ףרוד ,לעניופ
 ןעטמָאקליוװ טייז ,ןיררעה עהטרעוו ןיימ .ָאצנעראל

 .םייה רעיא ןיא
 ןייזלחאוו סאד ריפ ןעטעבענ ןעבָאה רימ .ַשיצרָאּפ

 ןעפאה ריס איו ,ןעמעוו ,רענעמ ערעזנוא ןופ

 .רעטבעוו ערעזנוא ףרוד רעסעב לעיפ טהעג סע
 + ןעמוקעגקירוצ ןיוש ייז ןענייז

 .םַאדַאמ ,םינ ףָאנ .ָאצנערָאל



 סאליאט | עמ

 רעירוק א ןעמוקענ זיא סע רעּבא
 .ןעמוק ייז סָאד ןעגָאװצנָא זנוא ,יײז רַאפ

 שיר ןא גָאז ; אססירענ ,ןיירעה ריד הענ .ַאיצרָאּפ

 ןעכַאמ טינ ףיז ןעלָאז רימ סָאד עטנעידעב
 ץעוועג ןענייז רימ סאד גידנעסיוו
 ,רהיא ףיוא דנוא ,ָאצנעראל ,רתיא ףיוא .םייה רעדי

 .אקיססעי
 (.לשנעטעטמארט}

 ,ןָא טמוק ןנאמ רעייא .ָאצנערָאל

 םינ ןענייז רימ .טייפמארט ןייז ןיוש רעה ךיא

 .םַאדַאמ ,טינ ךייא טקערש ,רעלפאלּפ ןייק
 ,טבַאנ עזיר .ַאיצרָאּפ

 ,טביל-סעגַאט עקנַארק סאד זיא ,ףיז טכאד רימ
 גאט ַא זיאיס .רעכיילב סאווטע סיוא טהעז'פ

 ,ךיז טלאהעב ןנוז איד ןעוו זיא גָאט רעד איוו יי

 (.ףיוא ןעמערמ רעטיילגעב ערעייז ןוא ,אינאיצַארג ,אינָאטנא ,ָאינַאססַאב)

 .(ַאיצרָאּפ וצ) .אינאססאּב

 ןעשנעמ ענעי טימ גָאט ןעטלַאה ןעטלאוו רימ

 ,לאבררע ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןענהאוו סאוו
 ,טכַאנ רעד ןיא ןהעגמורעה ראנ טסלאוו אוד ןעוו

 ,םכייל ןייז טינ רעבא ,ןעטכייל ןעלעוו טלאוו'ב  .איצרָאּפ

 .ןנאמ ןערעווש ַא ףיז טכאמ יורפ עטכייל ַא

 יוזא ןייז אינאססאב לָאז םלאמעינ ןוא

 ןעמאּפוצ ןעמעלא לאז טאנ ךאד .רימ ראפ

 : .דראל ןיימ ,םייה רעד ןיא ןעממאקליוו טייז רהיא

 ןעממאקליוו רניירפ ןיימ טסייה .םַאדַאמ ,ךייא קנאד ף' .ָאינאססאב
 ,אינַאטנַא זיא םאד ,ןנאמ רעד זיא סאד .ןייז

 - .ףילדנענוא יוז' טעטכילפּפרעפ ןיב ךיא ןעכלעוו

 םהיא וצ ןייז טעטכיזניה רערעי ןיא טלאז רחיא .ַאיצרָאּפ

 ןעוועג רע זיא ,רעה ךי איו ,ןעד ; טעטכילפּפרעפ

 .ָףייא ריפ קרַאטש טעטכילפּפרעפ
 רתעמ טםינ .ַאטָאמנַא



 קאליאש ןפ

 .טנהאלעב ץילכייר ףימ טאה ןעמ אוי
 ררעה ןיימ  .איצרָאּפ

 זות רעזנוא ןיא ןעממאקליוו רהעז טייז רהיא
 סרעדנא סאווטע ךרוד ןענייצ ךיז זומ סע
 טייקבילפעה ךיא רַאּפשרעּפ םורד ,רעטרעוו אוו
 .רייר ןוא

 (.שיז ַא ןיא ןערייר וצ ןענייש אססיררענ ןוא ָאנַאיצַארג)

 טוהט רהיא סאד הנבל רעד ייב רעווש ףיא .ָאנַאיצַארנ
 סע ּבאה ךי ,טראוו ןערהע ףױא .טכטרנוא רימ
 יאולה עפליהעג ס'רעטכיר םעד ןעּבעגענ
 ,ןערָאװעג סרסמ ןענעווטרעניימ ןופ רע טלָאװ

 קרַאטש יוז' ךיז ןעמהענ סע טלָאז רהיא רעדייא
 .עטבעילעג ןיימ ,ןעצרַאה םוצ

 ז געירק ַא ןיוש  .איצראפ
 1 עכַאזרוא איד זיא סָאװ

 ןענעוו .ָאנַאיצַארג

 איז סאוו גניר לעקיטש ַא ,רלָאג לעפייר א
 זיא טפירשפיוא סעמעוו ,ןעּבענעג רימ טאה
 איר איו ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןעזעוועג
 ?גייצעניסע ףיוא טצירקעג טרעוו סָאװ עיזעָאּפ
 ."טינ ךימ זָאלרעפ ןוא ּבעיל,

 טדער סאוו .אססירעג

 ?עדרעוו רעד ןוא טפירשפיוא רעד ןופ רהיא
 ףייא םהיא באה ךיא ןעוו ןערָאװשענ טָאה רהיא
 זיב ןענָארט םהיא טעוװ רהיא סָאד ,ןעּבענענ
 ןּוא ,ןעּבעל רעיא ןופ העש רעטצעל רעד
 .רבק ןיא ףיוא ךייא טימ ןעגיל טעװ רע סאד
 ּבעילוצ רהיא טָאה ,בעילוצ רימ טינ בוא
 טפרַאדעג םהיא תועובש עסייה עריייא

 ןעּבענעג םהיא .םחיא ןעמלאה ,ןעטיהּפָא
 רעבא -- ! רעטכיר םעד ןופ עפליהענ םעד
 עפליהעג ס'רעטכיר םעד טוט ץנאנ סייוו ףיא



 ארי סאליאט נפ
 ףיוא ןעכָאה טינ דרָאב ןייק להָאמנייק טעוו
 .עררָאמפ רעד

 ןעבעל טעװ רע בוא ,טעוו רע ,ַאי .ַטנַאיצַארנ
 .ןנאמ ַא טרעװ רע זיב

 'יורפ ַא בוא ,ַאי .אססירענ

 .ןָאזרעּפסנאמ א טרעוו איז זיב ןעבעל ןעק
 ןעבעגעג םהיא באד ף' ,דנַאה רעויד ייב רעווש ףיא = .אנאיצאר

 ,לעגניי ַא ראג ךָאנ .ןאמ ןעגנוי א

 6 זיא סאוו גנוי ןעטצעזענ ןוא םעניילק ַא
 ןופ רעלפַאלּפ ַא ,טסבלעז אוד איוו רעכעה טינ
 טלא ןעטעבעג ךימ סע טאה סָאװ ,גנוי ַא

 טינ ןעצרַאה ןופ םהיא סע בָאה ךיא .ןהָאל ןייז
 .ןענאזטנע טנעקעג

 ָץייא סע זומ ךי ; רעלהעפ ַא טכַאמעג טָאה רהיא .ַאיצרָאּפ
 טכייל יוז' טָאה רהיא סָאװ ױענָאז ןעּפָא ץנַאנ
 עטשרע ס יורפ רעיא ןעבעגענקעווא
 ןהאטעגנָא טאה איז עכלעוו ,חנתמ

 ןוא ,העובש ַא טימ רענניפ רעייא ףיוא
 .שיילפ רעיא וצ טּכע יקענוצ סע ױז' טאה

 ןעבעגעגג גניר ַא ךיוא ןעטבעילענ ןיימ באה ךי
 ךיז ןערעווש לָאז רע סאד טכאמענ באה ןוא

 .ױש טחעטש טָא ןוא : ןעדייש וצ להאמנייק םהיא טימ
 טקנעשענ טינ םהיא טלָאװ רע סָאד ןערעווש טלָאװ ף'
 ,ןעמונענּבָארעה טינ רעגניפ ןופ םהיא ןוא
 ,ונ .טנעמרעפ טלעוו איד סאוו סעלא ראפ

 טכַאזרוארעפ רהיא ,אנַאיצארנ טרָאװ ןערהע ףיוא
 6 .ץרעמש ןעכילדניירפנוא אוצ ַא יורפ רעיא
 02 ץייב ןיז ףיא טלָאװ ,טריסַאּפ רימ טלָאװ סָאד ןעוו
 .רעבירעד

 (.טיי א ןיא) ָאינַאססַאכ

 ,עטסכיילנ סאד ןייז טצעי רימ ראפ טלאוו'ס
 נא ,ןעריינשוצּפא ףיז דנַאה עקניל איד



 .קאליאש 11

 ןערָאלרעּפ גניר םער באה ךיא סאד ןערעווש רתיא
 ,נידנענידייחטרעפ איז

 טָאה ָאינאססַאּב דרָאל ןיימ  .ָאנַאיצַארג
 רעכלעוו רעטכיר םעד טקנעשעגקעווא גניר ןייז

 םהיא ןיילריוו ךיוא ןוא ,ןעטעבעג םהיא טָאה

 סָאװ ,עפליהעג ןייז טאה ןַאד ןוא ; טנעידרעפ

 ןעטעּבעג ךימ ,ןעּביירש ןעפלאהעג םהיא טאה
 רעד טינ ,רעטכיר רעד טינ ןוא .גניר ןיימ !

 סערעדנַא סאווטע ןעבָאה ,עפליהעג
 .ןעגניר איד רעסיױא טלָאװענ
 ורהיא טא ,גניר ןעכלעוו .ַאיצרָאּפ :

 ףאה ךיא ,גניר םעד טינ 1 ןעּבענעג ,דרָאל ןיימ-
 .ןענָארקעג רימ ןופ טאה רהיא ןעכלעוו

 ןעניל א ןעגיילוצ ןענעק טלָאװ ךיא ןעוו .ָאינַאססַאב
 .טנעקיילרעפ סע ךיא טלָאװ ,רעלהעפ ַא וצ

 ףיוא טינ גניר םעד ּבאה ךיא טהעז רהיא רעבא
 .אטינ ןיוש זיא רע ; רעגניפ ןיימ

 יוזא  .ַאיצרָאּפ
 טינ טײהרַאװ ןייק ץרעה עשלַאפ רעיא טאה
 טעב רעיא ןיא לעװ ך' ,לעמיה םייב .ךיִז ןיא
 .גניר םעד ןהעז טינ לעװ ' ןענַאװ זיּב ,ןהעג טינ

 ןענַאװ זיב רערעייא ןיא ךיא טינ ףיוא ןוא .אססירעג

 .גניר ןיימ ןהעז טינ לע ךיא

 ,ַאיצרָאּפ עסיז .ָאינַאססַאב

 גניר םעד באה יא ןעמעוו ןהעז טלאוו רהיא ןעוו
 גניר םעד באה ךי ןטסעוו ריפ ןוא ,ןעבענעג
 סאוו ריפ ןהעטשרעפ טלאוו רהיא ןעוו ; ןעבענעג
 ןרעגנוא איו ןוא .ןעבענענ גניר םעד בָאה ךיא

 רנערהעוו ,גניר םעד ןופ טעריישעג ךימ בָאה
 ןעגנַאפּפמע טלָאװעג טינ סרעדנא סאוו טאה ןעמ

 טכאוושעגּפָא רהיא טלָאװ ןַאד ,גניר םעד רונ איו
 .טייהנערעירפוצנוא רעיא ןופ טפַארק איר



 .קאליאש

 ,המרעוו זיא גניר רעד סאוו ןעסיוו טלָאװ רהיא ןעוו .שיצרָאּפ

 טאה סאוו רעד ןופ חטרעוו םעד טפלעה ןייא רעדא

 ענ'נייא רעייא רעדא ,ןעבענענ גניר םעד
 ,נניר םעד ןופ ןעטיה סאד ןיא ערהע
 גניר םעד ןופ ןערייש טינ ךיז רהיא טליוו ןאד

 םוד ױז סע זיא ןָאזרעּפסנַאמ רעכלעוו ןער

 ןעטעב וצ טינ ןעדיישעב ,יוזא ןייז טינ טלאוו סאוו

 רחיא ןעוו ,עינָאמערעצ סיױא טלַאה רהיא סאוו ,םאד
 ?רעטרעוו עסייה טימ ןעגידייהטרעפ ךיז טלאוו

 { ןעביולג וצ סאוו ןיא ףימ טנרעל אססירעג
 ,יורפ זיא סע עכלעוו בוא ריפאד בראטש ךיא

 .גניר ןעזיד טינ טציזעב
 םַאדַאמ ,ערהע ןיימ ףיוא ןיינ .ָאינַאססַאב

 ,רענליוויצ א רונ ,זענַארקענ םהיא טאה יורפ ןייק
 .דנעזיוט יירד טגאזטנע טאה סאוו ,ראטקאד

 .רימ ןופ נניר םעד טגנאלרעפ ןוא ,ןעטאקוד

 טזאלענ םהיא ןוא ,טנאזטנע םהיא סגנאפנא ּבאה ךי

 טאה סאוו םהיא--,ןעדעירפוצנוא ןהעגקעווא

 .רניירפ ןעטסעּב ןיימ ןופ ןעּבעל סאד טעטערעג

 ןיּב די ? ןעליירפ עסיז ,ןענאז ךיא לאז סאוו

 ,ןעקישוצכאנ סע םהיא ןעננואווצעג ןעוועג

 יעדנאש יא ,טייקבילפעה יא טלהיפעג באה ךיא

 טייקראבקנאדנוא טּביױלרע טינ טאה ירהע ןיימ

 ,רימ טנידלושטנע -- .ןעקעלפעּב וצ סי

 איד ייּב רעווש ךיא ןעד ,ןעליירפ עטונ ןיימ

 רהיא ןעוו ,טכאנ רעד ןופ רעטכיל ;,ט:?נעּבעג
 רימ ןופ גניר םעד רהיא טלאוו ,ןעוועגנ ט-*'  טלאוו
 .ןעּבענ וצ םהיא ראטקאד םעד 6  טץבעג

 ףיו ןענעוורעד טינ ראטקאד רעד ראנ לאז .ַא

 איו ױז' ,זיוה ןיימ וצ טנעהאנ ןעמוק וצ

 יטבעילעג באה ךיא סאוו גנורעיצ איד טאה רע

 ןעכארּפשרעפ רימ טאה רהיא סאוו סאד ןוא

 לַארעּביל ױזַא ןערעוו לעװ ךי .ןעטלַאה וצ



 .ס א כיֵַא ש - 1

 ןעגַאזטנע טינ ךַאז ןייק םהיא לעװ ךיא ; רהיא איו
 ןוא ,רעּפרעק ןיימ טינ ,ןיינ ,ץיזעב ךיא סאוו
 ןיּב די ,ןענעק םהיא לעװ ךי ,טינ ךיוא טעב ס'נאמ ןיימ
 ןיא טינ טבאנ ןייק ףָאלש .רעכיז ץנאנ ןירעד
 ביוא ;ןענױא דנעזיױט טימ ךימ טיה :רמערפ רעד
 ,ןיילא ּביילב ךיא בוא טסייה'פ ,טינ סע טוהט רהיא

 טננאלעּבנא רימ סאוו ערהע ןיימ ייב רעווש ךי
 טעב ןיימ יא ןעבָאה רא-קאד םעד ךיא לעװ
 .רבח סלא

 ,עפליהענ ןייז ךיא ןוא ..אססירענ

 .ןיילא ןעוו ךימ טזאל אוד איו ךיד םיח םורד
 .אד םהיא ךימאל רעבא ; יוז' ריד והט ,ןונ .ָאנאיצארג

 ,ָאד םהיא ףערט ךיא בוא ןעד ; ןעפערט טינ
 ,רנעל ןוא -- ןעקור ןעצערבוצ םהיא ךיא לעװ ןאד
 .רהעמ ןעביירש ןענעק טינ ןיוש טעװ רע םאד

 עכַאזרוא עכילקילגנוא איד ןיב ךי .ָאינָאטנא
 .ןעיירעקנַאצ עזיר ןופ

 ,ררעה ןיימ ,טינ ךייא טמהענ .ַאיצרָאּפ

 .ןעממָאקליװ יוזי--איוו---יוזא' טייז רהיא ןעצראה םוצ
 ,תלוע ענעגנואווצעג עזיד רימ טבעיגרעפ ,ַאיצרָאּפ .ָאינַאטסַאּב

 ,רניירפ עזיד ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא
 ,ןעניוא ענהעש ענייד ייּב ךיא רעוושי
 .טסבלעז ךיז העז ךיא עכלעוו ןיא

 + { סאד רונ טקרעמ .ַאיצראפ

 ףיז רע טהעז ןעגיוא עדייב עניימ ןיא

 ןעד טרעווש : גױא רעדעי ןיא םענייא--,ךאפייווצ
 טעװ טשרע ןַאד ןוא ,ךיא ןעכַאפייווצ רעיא ייב
 .העובש ערהַאװ ַא ןייז סע

 + רעה רעבָא ,ןייג .ָאינַאססַאּב

 רעווש ףיא ןוא ,רעלהעפ ןעזיד רימ בעינרעפ

 רהעמ ריד לעװ ךיא סאר ,עלעזז ןיימ ייב ריר

 .ןעבערּב טינ ןיוש העובש ןייק
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 (.איצרָאפ וצ) .ָץינָאטנא

 ריפ ט'נכשמ'רעפ ףוע ןייז להאמ ַא באה ךיא
 רָאטקָאד רעד טינ ןעוו ,טלָאװ סעכלעוו ; םוהטכייר ןייז
 גָאװ ךיא ,ןהעג ןעראלרעפ - - ,גניר םעד טאה סאוו
 גידנענייל ,ןעטעילפּפרעפ וצ רעדיוװ ךז

 דרָאל רעיא סָאד ,ןכשמ סלא עלעעז ןיימ
 .ןייזטסואוועב טימ ןעכערב טייהיירט ןייק רהעמ טעוו

 טבינ ָאט .םהיא ראפ ןייז בורע רהיא טעװ ןאד  .איצראּפ

 םהיא ןעטיה םהיא טסייה ןוא ,גניר ןעזיד םהיא
 .ןעטשרע םעד איו רעסעב לעיפ

 דרָאל ןיימ רעיה .ָאינָאטנַא

 ןעטיה טעװ רהיא סאד טרעווש ;ָאינַאססַאב

 .גניר ןעזיד
 סאוו רעּבלעז רעד זיא ס' ,לעמיה םייב .ָאינַאססַאב

 | רָאטקָאד םעד ןעבענעג בָאה ףיא
 סע ּבאה ףיא  .ַאיצראּפ

 ,אינאססאב רימ טנידלושטנע .ןענארקעג םהיא ןופ

 .ןעגעלענ םהיא טימ ךיא ןיּב גניר ןעזיד ךרוד
 ,ָאנַאי ;ַארג רעלדע ,רימ ךיוא רהיא טנידלוטטנע .אססירעג

 ,ןאמ רעגנוי רעגירדינ רעּבלעז רענעי ןעד
 טכַאנ ענירָאפ איד זיא ,עפליהעג ס'ראטקאד םעד

 .ןענעלעג רימ טימ ,גניר םעד ריפ שיוטסיוא סלא

 ,רעמוצ ןעיײסָאש איד ןרעסעבסיוא טפייה סאד .ָאנַאיצַארג

 ןענייז איו ,גונעג טוג זיא גע איד ןעוו

 רָאֿפעּב ךָאנ רענעמ עטרַאנענ ןיוש רימ

 טנעידרעפ סע ןעּבאה רימ
 ;ּבָארנ ױז' טינ טדער .ַאיצראּפ

 םהיא טזטל .ףעירּב ַא זיא טא .טניוטשרע טייז רהיא
 ןופ זיא ףעירּב רעד .טייצ עיירפ רעיא ןיא

 ןעניפעג רהיא טעוו םורד ,ָאיראללעב ןופ ,ַאודַאפ

 וא ,רָאטקָאד רעד ןעוועג זיא איצרָאּפ סאד

 אצנעראל .עפליהעג רהיא אססירעג
= 
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 טזייררעפ באה ךיא סאד ןענָאז תודע טעוו

 .ןעמוקענ סָאװ רָאנ ןיב ןוא ,ףייא טימ ךיילנ ןַאד
 .ןיוה ןיא ךיז ייב ןעוועג טינ ךאנ ןיב ךיא
 ּבאה ךיא .ןעממָאקליװ טייז רחיא ,אינָאטנא
 .טרַאװרע רהיא איו ךייא ריפ סעיינ ערעסעב לעיפ

 םהיא ןיא טעװ רהיא ;ףעירּב םעד ףיוא רונ טלענעיז

 ערעייא ןעפיש יירד סאד ןעניפעג

 ןיא ןעדָאלעג-ףייר ןעמוקעג ןענייז
 ןעכלעוו ךרוד רעבא .גנולצולּפ סנעפַאה איד

 ,ןענָארקענ ףעירב םעד ּבָאה חי לַאפוצ ןעמַאזטלעז
 .ןעסיוו טינ רהיא טעװ סאד

 .םוטש ןיב ךיא .ָאינָאטנַא

 ּבאה ךיא ןוא ,ראטקאד רעד ןעוועג רחיא טייז .אינַאססַאּב
 ?טנעקרע טינ ףייא

 רעד ןעזעווענ רהיא טייז .אנאיצארג

 + ראמ ןעכאמ ךימ כיוו סאוו עפליהעג
 .ןַאמ ןעטרַאנעג

 רחיא ,ראטקאד רעסיז ןיימ  .ָאינַאטסַאב
 לעװ ףיא ןעוו ןוא ; דארימאק-טעב ןיימ ןייז טעװ
 טיט ןעפָאלש ערהיא טנעק ןאד ,םייה רעד ,ןייז טינ
 -- .יורפ ןיימ

 ריט טָאה רהיא ,עמַאד עסיז ןיימ  .אינָאטנַא
 זעל ףיא ןעד ; המשנ עיינ ַא ןעּבענעגניירעה
 ץינאנ ךיז ןעבאה עניימ ןעפיש איד סאד אד
 .ןעפַאה ןיא טרעהעגקירוצ טסיטשעכ

 טָאה עפליהענ ןיימ ? ָאצנערָאל ,רהיא ןוא ,איצראפ
 .ףייא ריפ סעיינ עטט ףיוא

 לעװ ףיא ןוא ,אי .אססירעג
 ּפעיג רעיה .טלהָאצעג ןהָא ראנ ףייא ןעבענ יז
 ! ןעללעיצעּפס א ,אקיססעי רעיא ןוא ךייא ףיא
 סאד ןעדיי ןעכייר םעד ןופ ןייש-קנאשעג

 .םיוט ןייז ףָאנ ןענעמרעפ ץגאנ ןייז טנירק רהיא
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 פ רעטנורעה טפרַאװ רתיא ,ןעמשר ענהעש רהיא  .ָאצנערָאל
 .ןעשנעמ עגירעגנוח ּוצ

 .ןענָאט וצ ןא ןיוש טבייה ס' .ַאיצרָאּפ
 טינ ףאנ טייז רהיא סאד רעכיז ךיא ןיּב ךָאד
 . סאד ןופ סעיינ איד טימ ןעדעירפוצ ךילצנעג

 ,ןהעגניירעה רימָאל .ןעלַאפעגרָאפ זיא ָאד סאוו
 ,טננַאלרעּפ רהיא ןענַארּפ לעיפ איו זנוא טלעטש ןוא
 .יירט ןרעפטנע סעלא ףיוא יא ןעלעוו רימ

 טלָאװ א סאוו עטשרע סאד .ןייז סע לָאז יוז' .אנַאיצַארג
 | טכַארט איז בוא -- ,זיא ןעגערפ אססיוענ
 .טכַאנ עטסקענ איד רעדא ,ןהעג ןעפאלש ךיילנ
 .ןתענ ןעסייה םהיא יא טלָאװ ,גָאט ןייז טצעי טלאוו
 .ןיילא עפליהעג םעד טימ ןעגיל ןענעק וצ
 ,גנירצלא איוו רהעמ ןעטיה ךיא לעװ ךאז ןייא רונ
 .גניר א'ססירעג ןיימ רעכיז ןעטלַאה וצ

 ערגע



 -- סענידנעטשלאפ ---

 סעשילגנע-שירוי ןא םעשידויישילגנע

 = ךוּב-"רעטרעוו = =
 .יוואקראה רדנסּכלא ןופ

 .לייהמ ייווצ ןיא

 ,יס . יב .ייא ן'כאנ רעטרעװ עשילננע עללא טלאהטנע לייהמ רעטשרע

 ,שידיא ןיא גנוצטעזרעּביא ןוא עכארפשסיוא רעייז טימ

 טימ תיב-פלא ץ'כאנ רעטרעוו עשידוי עללא טלאהמנע לייהט רעמייווצ
 .שילגנע ןיא גנוצמעזרעגיא איד

 ,דנַאּב ןייא ןיא ןעדנוּבענ ןענייז ןעלייהמ עדייּב

 8.50 ,זיירפ

 ךוּבירעטרעוו-דנאה סעשידויישילגנע
 ,יוואקראה רדנסכלא ןופ

 -שילגנע רעגירנעטשלאפ רעד לעיפיוו ,רעטרעװ לעיפ יוזא םעמכ טלאהטנע
 ןענייז ןעגנורהעלקרע איד םאוו עמהאנסיוא רעד טיט ,ךוּב-רעמרעװ םעטידא

 .מצריקענּבָא לעסיבא

 1.00 ,ןיירפ

 סעשילגנע-שידוי א סעשידויישילגנע
 ךוּב"רעטרעוודעשאמ

 ,יוואקראה רדנסכלא ןופ
 עכארפשסיוא רעייז טימ ,יס.יבייא ן'כאנ רעטרעוו עשילגנע עללא טלאהטנע
 תיּב-ףלא ן'כאנ רעטרעװ עשידיא עללא .ןוא ,שידוי ןיא גנוצמעזרעּביא ןוא

 ,שילגנע ןיא גנוצטעזרעּביא איד טימ |
 .מנעס 90 ,רגאכ רערעל ןיא ,נעס 65 ,ונאג המאלפ ןיא ,זיירפ



 / 7 "לאנרושזרעיליטאפ

 ,טסנוק ,רומטארעטיל ריפ ךוּבלעמאז רעכילטאנאמ א

 .עריטאס ןוא ץטיוו ,ראמוה ,טפאשנעסיוו

 ,טאנאמ ןופ ןעט1 ןעדעי טניישרע

 טי עי

 ןעטייז 100 טלאהטנע
 /  ןעלָאװטכַארּפ ַא ןיא טרישָארב ןוא רעיּפַאּפ ןערעייהט ףיוא טקורדעג

 * .רעווָאק

 : טי יי

 ,טנעס 8 קראי וינ ןיא עיפאק רעּפ זיירּפ
 | װ 0 קראי ןינ רעסיוא / / ײ

 ,(ירפ וטריפ) ךהאי א ,ס 40 זיירּפ ןאשּפירקסּכוס
 רע

 / ןעילימַאפ, םעד טעװ רהיא ןוא ןָאשּפירקסבוס רהָאי ַא רַאפ ןיירא טקיש
 2 .טַאנָאמ ןופ ןעט1 ןעדעי טקישעגוצ גיסעמלענער ןעמוקעב "לַאנרושז

 יי אי וע יא

 : טריסערדַא

 תעממעש תסטתמו184זאט 6010; אצ

 88-85 8421 רזסוש + סוג



 " שא
3 

6 

 יאדמשא רעד
 --- ןופ --

 וועיערדנא דינאעל
 ,ץטאק .,מ ןופ טצעזרעביא

 יעג ןעּפַאשעּב זיא סָאװ קרעוו-טסנוק עטסערג יד זיא ַאמַארד עזיד
 .ירומש ןוא ןענרעל וצ קרעװ ַא זיא סע ,טרעדנוה-רהאי ןעזיד ןיא ןערָאװ

 .ײנ עשירריא ןוא ןעגנולדנַאהּכָא עשיּפָאזָאליּפ ,ןעקנַארעג ענעּבַאהרע ןער
 רעדָא רעזעל רעד םוא טקעדרעפ רעיילש ַא טימ יװ זיא סעלַא ןוא ,ןעגנונ
 ערנעצנעלג יד ןופ ןערעװ טעדנעלברעפ לָאמַא טימ טינ לָאז רעיושוצ רעד
 ,קרעװ רעזיד ןיא טנעיל סָאװ טײקכילרעה עדנעלהַארטש ןוא

 לעסיּבַא ןייז רעזעל םעד ריפ גנַאפנָא ןפ טעװ יאדמשא רעד
 עטשרע יר ןעזעלעגכרוד ןעּכָאה טעוװ רע זַא רעּבָא ןהעטשרעפ וצ רעש
 ןהעמשרעפ וצ ןעגנַאפנָא זײװנעפוטש ןַאד רע טעװ גיטכיזרָאפ סענעצס
 ןעטלַאהעּב טגעיל סָאװ קיטירק ןוא טסניק עגידלַאװג יד ןעפיײרנעּב ןוא
 וצ ןעהיצ םהיא טעװ טפַארק עשיטענגַאמ ַא יװ ױזַא ןוא ,קרעוו רעזיד ןיא
 ןעקנַארעג עטספעיט יר ןעכײרגרעד וצ רעטײװ ןוא רעטײװ ץלַא ןעזעל
 יןערהיפכרוד טלָאװעג טָאה רעסַאפרעפ רעד סָאװ

 ןופ ןענעישרע קירוצ רהָאי ַא טימ טשרע זיא יאדמשא רעד

 ,רעּביא ןיוש סע ןיא טײצ רעצרוק רעזיד ןיא ןוא רערעפ ס'רעסַאפרעפ
 עטסערג יר טכַאמעג טָאה ןוא ןעכַארּפש.טלעװ עלַא ןיא ןערָאװעג טצעז
 ןיא ןערָאװענ טרהיפעגפיוא זיא םע ,ןעלײהט טלעװ עלַא ןיא ןָאישיײסנעס
 םעד טכַאמעג סע טָאה לַארעּביא ןוא ןעלּפמעט-רעטַאעהמ עטסערג יד
 .נלָאּפרע ןעטסערג

 ףיוא ןערעוו טרהיפענפיוא ךילצריק ךיוא םעװ יאדמשא רעד
 ינַאפממָאק רעמַאע המ ןיצּפיל יד ןֹופ ענהיּב רעשידיא רעד
 ,גלָאפרע ןעּבלעז םעד ןעּכבָאה רעכיז ךיוא טעוװ ןוא

 ןוא רֶעיּפַאּפ םעגהעש ַא ףיוא םקורדענ ןייפ זיא יאדמשא רעד
 .רעווָאק ןעלָאפטכַארּפ ַא ןיא טסַאפעג

 42 .םנעס 2 ירפ -
 ן{זעמתעײח ?ט811881א6 00צ? א צ,

 88-88-87 0824! 606 סא 304



  עטכישעג עשיריא איד
 ץטערג .ּפָארּפ ןופ

 עגידנעטשלָאפ ,עטרעסעבעגסיוא עיונ ַא ןיא ןענושרע טצעי זנוא ויב זוא
 ןופ ע-עררָאפ ַא טימ ,טייצ רעגיטרעוונעגעג רעד וצ זיב טגידנעעג ,עבַאגסווא

 םיוּבנענאמ .א
 ,טייצ רעד ןופ ןָא ךיז טגנַאפ ץטערג ,ּפָארּפ ןופ "עטכישעגנ עשידיא , יד

 ןוא "לארשי ץרא, דנַאל ןעגייא רעייז ןיא טצעזַאב ךיז ןעבָאה ןעדיא ןעוו
 תולג ןיא ןענייז ןעדיא ןעוו ,טייצ רעגיטרעוונעגעג רעד טימס ךיז טגידנע
 ןעדיא טיט סָאװ סעלַא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טיירּפשרעפ ןענייז ןוא
 רהאוו-שירָאטסיה טרעוו ,קלָאפ ַא ןערָאוװעג ןענייז ןעדיא טייז טריסַאּפ טָאה
 י ,טלהעצרעד

 רָאסעּפָארּפ ןופ "עטכישעג עשידיא , יִד ןעזעל טעוװ סָאװ ,דיא רעדעי
 ןעמוקעב טעוװו ןוא רענעבַאהרע ןוא רעצלָאטש לעיפ ןעלהיפ ךיז טעוװ ,ץטערג
 -סיורא טינ טָאה קלָאפ ןייק לייוו ,קלָאפ ןייז וצ גנוטכַא ןוא עבעיל רהעמ
 -ודיא סָאד יוװ ןענָאזרעּפ עטמהירעב-טלעוו ןוא טייל עסיורג עכלעזַא ןענעגעג
 .רעדנעל עלַא ןיא ןוא ןעטייצ עלַא ןיא ןעבעגעגסיורא טָאה קלָאפ עש

 ֹיד ריפ טנעקרענַא ויא ץטערג ,פָארּפ ןופ "עטכישעג עשידיא , יד
 ןוא ןעדיא רַאפ ןערָאװעג ןעפַאשעג ויא סָאו ,עטסגידנעטשלָאפ ןוא עטסעב
 ןעטַאלק עלַא רַאפ ךילדנעטשרעפ ךַארּפש רעטכייל ַא ןיא ןעבעירשעג 0

 .רעזע
 סָאװ ,ןַאמָאר ןייק טינ זיא ץטערג .ּפָארּפ ןופ "עטכישענ עשידיא , יד

 טגנַאפ ןעמ זַא ןוא ,עדנע ויב גנַאפנָא ןופ גנולהעצרע ןייא ויולב טלעדנַאהעב
 זיא "עטכישענ רעשידיא , רעד ןופ לֶעטיּפַאק רעדעי .ןעגידנע ןעמ זומ ןָא
 עכָאֿפע עסיוועג א טלעדנַאהעב ןוא טכבלעז ךיז רַאפ גנולהעצרע רעדנוועב ַא
 ןעמ וַא ,סע טניימ ,לעטיּפַאק ַא ךרוד טועל ןעמ זַא ,קלָאפ ןעשידיא ןופ
 .עירָאטסיה עשידיא קיטש ַא טימ טנאקעב טרעוו

 ןעק ןעסיוו ןוא קלָאפ ןייז ןופ עטכישעג יד ןעסיוו ףרַאד דיא רעדעי
 -ענ עשידיא יד ןייא ָאזלַא ךיִו טפַאש .ןעועל סע לָאז ןעמ ןעוו ,רונ ןעמ
 .ויוה רעייא ןיא "עטכיש

 עסיורג 4 ןיא טמוק "עטכישענ עשידיא , יד ןופ עבַאגסיוא עיינ וד
 -עג לָאפטכַארּפ ןוא רעיּפַאּפ-קיטנַא ףיוא טקורדעג ןהעש ,רעדנעב עקיד ןוא
 םעד טיט ןוא סנעקור יד ףיוא גניּפמעטס-דלָאג טימ המָאלק ןיא ןעדנוב
 ,סרעווָאק יד ףיוא דלָאג ןיא טריוװַארג ץערג ,פָארּכ ןופ דליב

 ןעביג רימ ןוא ,רַאלָאד 4 זיא רעדנעב 4 עלַא ריפ ווירּפ רַאלוגער רעד
 יורפ 5/,91 ירטנָאק רעד ןיא ,טנעס 25 טימ רַאלָאד 1 זיולב ריפ קעװַא סע
 ,םואעליבוי ןעגירהעי-ןהעצ רעונוא וצ טנעוערּפ סלַא ,ָאטרָאּפ

 -עג עשידיא  ַא ןופ לייס ןעדעי וצ ןעביג רימ .םוימערּפ לעשעּפס
 ַאניטסעלַאּפ ןעטרילָאק ןעלָאפטכַארּפ ַא ןופ םוימערּפ לעשעפס ַא "עטכיש
 : ןוא "לארשי ץרא , ןופ רעטרע עלַא טנעכייצעב זיא סע ןעכלעוו ןיא מאמ

 ,סעינַאלָאק ערהוא

 24 ןוא טיירב סעשטניא 20 זיא "ּפַאס ַאניטסעלַאּפ , ןופ זיוס יד
 ףנַאװ ן'פיוא ןעגנייהוצפיוא גנורעיצ עטסנהעש יד ויא ווא גנַאל סעשטנוא
 ן ,ויוה רעשידיא רעדעי ןוא

 ןצסטעסש עטמונאמומפ 00., 8889 2881 84. אסוז 3 08 ,



 1? יא

 טא יריד עי י בי

 { 
 יי ר", יי

 םראפידּוּב ןיא ןענעישרע ןיוש

 ןאמָאר רעטמהירעּכ רער

 אללעּב ארא ענהעש יד
 רע

 סעדנעמ לוטאק
 ןוא ,ןעגנוצעזטרָאפ ןיא "סטרעװרָאּפ , ןיא טקורדעג ןעוועג ויא רעכלעוו

 ןעשיווצ ןאשייסנעס עטסערנ יד טכאמעג טאה

 ,םוקילּבוּפ:עועל ןעצנאג םעד

 ר יי ידי לי ר"י

 .ץמניא רהעז זיא *אללעּבַארַא ענהעש יד, ןַאמָאר רעד
 ןיא ןעמוק עבלעוו ןעגנולדנאה עדליװ יד בעילוצ דנענַאּפש ןוא טנאסער

 יםטרעװרָאּפ , ןיא ןעזעלעג ןַאמָאר םעד ןעּבאה סאוו עלא ןוא ,רָאּפ םהיא

 .םרָאפ-ךוּב ןיא ןעזעל רעדעיוו ןַאמָאר םעד ןעגינעגרעפ טימ ךיוא ןעלעוו

 לָאפטכַארּפ יא *"ַאללעּבַארַא ענהעש יד, ןַאמָאר רעד

 .רעװָאק םעניײפ א ןיא טסַאפעג זיא ןוא ריּפַאַּפ םענהעש ףיוא טקורדענ

 ,טנעס 25 זײרּפ

 :רעגעלרעפ יר ייב ךיוא יוװ ,רעלדנעהנוּב עלַא ייּב ןעמוקעּב וצ

 םעמעטר 260811881א86 00,

 88-88-87 0884! 6660 אפאש {סז}א



 | סיַאטסלַאט ַאעל ףארג
 עקרעוו עטלהעוועג

 וָאטסלָאט ףַארג עכלעוו ,קרעוו עטסגיטכיוו ןוא עטסעב יד ןופ גנולמַאז ַא
 ,ןעפַאשעג טָאה

 ןוא רעביירש רעשיסור רעטסערג רעד ןעוועג זיא יָאטסלָאט ףַארנ
 ןעכַארּפש עשיאץּפָארייא עלַא ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא ןענייז קרעוװ ענייז
 טעמטכ זיא סע, ןענָאיליט יד ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ לַארעביא ןענייז ןוא
 ס'יָאטסלָאט ןעזעלעג ןעבָאה טינ לָאו סָאװ שנעמ רעסריזיליוווצ ןייא ָאטינ
 .קרעוו

 -יוה ענייז רעביא טיג רע סָאװ םעד ןיא טגעיל טייקסיורג ס'יָאטסלָאט
 עדנענַאּפש ןוא עטנַאסערעטניא ןיא ןעקנַאדעג עשיפָאזָאליפ ןוא ןעלַאעדיא עכ
 רהעז זיא ןעמ סָאװ רעסיוא זיא ןַאמָאר ַא םענייז טזעל ןעמ זַא ןוא ,ןענַאמָאר
 -עיפ ויברעד ךיוא ןעמ טנרעל ,גנולהעצרע יד ןיא טריסערעטניארעפ קרַאטש
 : .ןעבעל ןיא ןעגַארּפ עסיוועג ןעגעוו סעל

 .ייווצ ןיא טמוק קרעוו עטלהעוועג סיָאטסלאט
 רעדנעּב עקיד ןוא עסיורג

 יד טלַאהטנע ןוא ןעטייז 752 טלַאה דנאב רעטשרע רעד
 ; קרעוו עדנענלָאפ

 ; טוט סע'שטיליא ןאוויא (5 ; עיפַארנָאיב ס'יָאטסלָאט (1

 ; תורוד ייווצ (6 ; ַאטַאנָאס רעציירק יד (2
 | ; ַאקשוקילָאּפ (1 ;ןַאמ ןיימ ןוא ךיא (3

 .ַאנינערַאק ַאננַא (8 ; יורפ ס'דניירפ ןיימ (4

 :קרעװ עזעיד טלַאהטנע ןוא ןעטייז 768 טלַאה דנַאב רעטייווצ רעד
 : ;ררַאנ רעד ןַאװיא (3 } ןויסנ רעד (1
 ; ידיו ןיימ (4 ; גנורהיפרעפ יד (2

 .ןעדעירפ ןוא געריק (פ

 -ַאּפ ןערעייחמ ףיוא טקורדעג ןענייז ,קרעו עטלהעוועג ס'יָאטסלָאט
 .ןעדנובעג לָאפטכַארּפ ןוא רעיַּפ

 שידיא ןיא "קרעוו עטלהעווענ ס'יָאטסלָאט , ןופ ןעבַאגסיוא טכַארּפ ַא
 .זיוה ןיא ןעבָאה וצ גנורעיצ ַא זיא

 קרעו ס'יַָאטסלָאט ןייא ךיז טפַאש ןוא טייהנעגעלעג וד טינ טרילרעפ
 .זיוה רעייא ןיא

 91.00 זיירּפ םוימערּפ ; 93.00 זייַרּפ רַאלוגער
 ,(ַארטסקע ,080 ָאטרָאּפ)

 ןצסעסש 2ט8118מ102 00. 8989 04221 84, אסש 3018



 יי א

 ץכאנסיוא טכארּפ עגידנעטשלאפ א
 -----ןופ עקרעוו עלא ןופ =====

 םירפס רכומ עלעדנעמ
 (שטיװָאמַארבא .י .ש)

 רעדנעּב עלאפטכארּפ עקיד ייווצ ןיא
 ןופ דליב םעד טימ ןוא ,סנעקור יד ףיוא גניּפמעטס-רלָאנ טימ

 .?וב ןעדעי ןופ ?עװַאט ןעטכער ן'פיוא דלָאנ ןיא טריװַארג ןעלעדנעמ

 :עקרעװ עדנעגלאפ ןעמלאהטנע
 .ס'םייח 'ר המלש 0 .עלעשנעמ עניילק סָאד 1
 .חרזמ ןיא טדָאטש ַא רעביא 1 .רעמורק רעד עקשיפ 2
 .ןילהָאוו ןופ נוקעדטנע יד 2 .עסקַאט יד 8
 ,רָאָאה עיורנ יד 3 .עשטאילק יר 4
 .םילונלנה רפס 4 .וויזירּפ רעד פ
 .תומהבה רפס 9 : .לערי 6
 .תופיסא ףיוא 6 ןופ ננוביירשעב עזייר ַא ?7

 .קסּפולג ןיא ןענרָאמהירפ ַא 7 .ןעטירד םעד ןימינב
 .לעדייא 8 ,לירעגניפשניוו סָאד 8
 ,רענעגושמ רעד קילארשי 9 .השעמ עטלא יר 9

 -עּפס ןוא רוטארעטיל ןופ רצוא ןַא זיא עכלעוו ,עכַאגסיוא עכייר עזעיד

 'זיוה רעשידיא רעדעי ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד רוטַארעטיל עשידיא ןופ לַאיצ

 יבעמ 'ר ןעדייז ן'טימ ןענעקעב ךיז ןוא ןעועל סע ףרַאד רענייא רעדעי ןוא

 רעזנוא ןופ ןעדייל ןוא ןעבעל םעד רעביא תוישעמ ענהעשרערנואוו סעלעד

 ,לארשי קלָאפ

 91.00 זיירּפ םויטערּפ ;93:00 זיירּפ ראלוגער
 ,(ארטסקע ,ס80 ָאטרָאּפ)

 ןזסטנסש עטמ118מ:22 60., 83-89 0821 84. אסש צ024-



 ענעּבילקעג 0

 -- ןופ --

 ןיביל ה
 עַכלעוו ןעגנולהעצרע .עטצעל סיניּביל ןופ ןעמָאנ רעד זיא סָאד |

 יז ןוא ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענערעישרעפ ןיא טקורדעג ןעוועג ןענײז
 ,םרָאפ-ךוּב ןיא ןענעישרע טצעי ןענ

 .לָאפ רעטנוא ןענעישרע ןעניז ףעטפירש ענעּבילקעג, יר
 ! ררס ןעדנעג

 ,רערליברתונ 4
 ,עבעל םח
 סט 9 רעשזוס 111

 יע םע = ו'

 .קראיונ ןיא ןעּבעל ןעמירא םעד ןופ רעדליב 8
 ,םיוירק רעד

 ,םענעדעישרעפ דצ
 ,םאפש רעטסנרע טז

 .ילקע נ, ןעטפירש עטצעל ענייז ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה !יּביל ,רמ
 ערנעוױמ יד ןופ ןעּבילקעגסױא ײז טָאה רע לײװ ףעטפירש ענעּב
 עבכלעוו עטסעּב יד רונ ןוא .ןענעישרע םהיא ןופ םנעטצעל ןענייז עכלעוו
 :ורד וצ ןעּבעגרעּביא זנוא רע טָאה דנערהעלעּב ןוא טנַאסערעטניא ןענײז
 , םרָאפ-ךוּב ןיא ןעק

 ףיוא טקורדעג זיא א ןיּביל יז ןפ ףעטפירש ענעּבילקע גע, יד
 ,נַאּב ןעלָאּפמכַארּפ ַא ןיא ןעדנוּכעג ןוא רעיּפַאּפ םענהעש

 ,רעלאד 1 וײרּפ
 רעגעלרעפ- יד ייּב ךיוא יוו ןעגנולדנאהכוּב עלא ןיא ןעמוקעּב וצ

 חממםעעמאש ?08118841א86 00א8ע?8א+צ;
 88-89-87 0824 6 ןאסוא 1024.



 עדָאהטעמ ס'פרָאדנעלא 1
 יוואקראה רדנסכלא ןופ

 ,עכַארּפש עשילגנע יר ןענרעלוצסיוא ךילדנירג ךוב רעכילצינ א זיא
 .ןעטייז 600 ןופ ךוּב א

 ,ראלאד 8 זיא ןעכַארּפש עלא ןיא זײרּפ רעניטכיר ןייז
 91.28 רונ --- שידיא ןיא

 איד ריפ טלעוװ רעצנַאג רעד ןיא טנעקרענַא זיא עדָאהטעמ סיפרָאלנעלָא
 טוג ןוא טכייל רהעז זיא איז סָאד ,ןעזיוועּב טָאה קיטקַארּפ איד לייוו ,עטסעּב -

 .רערהעל ַא ןהָא ךַארּפש עשילגנע איד ןענרעלסיוא ךיז ליװ סָאװ ןעדעי ריפ

 עדאהטעמ סיפראדנעלא
 -עי ןיא ,ןענָאיצקעל ןיא טלייהטעגנייא זיא ךַארּפש איד סָאד ,טרַא אזַא ףױא זיא
 .ןעלעגער עשיטַאמַארג ןוא ךערּפשעג ,רעטרעוו רָאפ ןעמוק ןָאיצקעל רעד

 ןעזעל ךיז ןענרעל וצ גנולײהטּבַא ערעדנוזעב ַא טמוק ןענָאיצקעל איד רַאפ
 טקראטשרעפ רהעמ ןעלָאז ןלענער עשיטַאמַארג ןוא רעטרעוו יד םוא .ןעלעּפס ןוא
 רעקיטש ןעּבעגעג ןָאיצקעל ןעדעי ןופ עדנע םַא ןערעװ ,ןעקנַאדענ איד ןיא ןערעוו
 ןענייז ,ףָאטש-עזעל רעקיטש איד ןופ עצטעז איד .ןעצטעזרעּביא םוצ ףָאטש-עזעל
 -רעל רעד .זעמוקעגרָאפ רעהירפ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו איד ןופ טלעטשעגנעמַאזצ
 .רעמונ ַא טגָארט ףָאטש-עזעל קיטש עדעי .ןעצטעזרעּביא ןענעק ייז טעװ גניל

 איד טלַאהטנע סָאװ ,לעסילש ַא ,ךוּב רעדנוזעּב ַא טמוק ךוּב-רהעל םוצ
 טימ טנעכייצעּב ןענייז ןעגנוצטעזרעּביא יד .ץַאז ןעדעי ןופ גנוצטעזרעּביא עגיטכיר
 רעלליש רעד ;ןענַאיצקעל איד אייב ףָאטש-עזעל רעקיטש יד איו ןרעמונ עּבלעז יד
 .טינ רעדָא גיטכיר זיא גנוצעזרעּביא ןייז ּביױא ןעמיטשּבָא לעסילש ן'טימ ָאזלַא ןעק

 ןיא טליהטעגניא יא עדאהמעמ ס'פראדנעלא

 .ןענָאיצקעל 8 יצקעל
 יי --

 ןלענער איד .שיטקארּפ רהעז זיא ,ןעזעל ךיז ןענרעל וצ גנולײהטּבַא ַאיד
 איד ןעּבענענ טרעוו ןענָאיצקעל איד ןיא .ךילטייד ןוא ךַאפנייא טרהעלקרע ןערעוו
 .ןּבַאטשכוּב עשידיא טימ טרָאװ שילננע ןעדעי ןופ עכַארּפש-סױא

 טנַאנעלע ןוא טַאמרָאפ ןעסיורג ןיא ןעטייז 600 רעּביא טלַאהטנע ךוּב סָאד
 .ןעדנוּבעג

 ,ראלאד 1.9 זײרּפ
 איד אייּב ךיוא איו ,רעלדנעהכוּב עלַא אייּב ןעמוקעּב וצ

 ךזסטעסש 201180149 00., 8889 0221 84. גאסש צ0ת4.



 עיטאנאקע עשיטילַאּפ
 ? סאו ש .א ופ

5 = 

 ס'ןעשנעמ םעד ןופ טּפַאשנעסיװ יד זיא עימַאנַאקע עשיטילַאּפ
 ךֶאנ טימ ןעמאזוצ זיא רע ןעוו ןעלדנאוו ןוא ןעלדנאה ,ןעקריוו ןוא ןעפַאש
 ו ,טפַאשלעזעג ןיא ערערנַא

 עכילטפַאשלעזעג יד ןופ ערהעל יד זיא ץימַאנַאקע עשיטילַאּפ
 לָאז רע יוװ ןוא ןעטײברַא לָאז רע יו ןעשנעמ םעד טנערעל יז ,טפַאשהטריוו
 .ןעצונסיוא רעסעב טייברַא ןייז

 ןענייז עכלעוו ןעכַאז עֶלַא ױזַא יו טנערעל עץימַאנַאקע עשיטילַאּפ
 -ראפ ןערעוו ייז ױזַא יוו ,טריצודָארּפ ןערעוו ןעבעל ס'ןעשנעמ םוצ גיהטעג
 .טכיורברעפ ןערעוו ייז ױזַא יו ןוא טלייהטעג רעדנַאנ

 ךיז טרהיפ טפַאשהטריוו עכילטפַאשלעזעג יד ױזַא יו ןעסיוו רהיא טליוו
 ? טצעי

 ךיז טָאה טּפַאשהטריוו עכילטפַאשלעזעג יד ױזַא יו ןעסיוו רהיא טליוו
 ? ןעטייצ עטלַא יד ןיא טרהיפעג לָאמַא

 ןערעוו ףראד טפַאשהטריוו עכילטפַאשלעזעג ירד יװ ןעסיוו רהיא טליוו
 ? טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןעטסעב ןוא ?הָאוו םוצ טרהיפעג

 ? טפַאשלעזעג טסייה סע סָאװ ןעסיוו רהיא טליוו

 רעד ןיא עבאנפיוא ס'ןעשנעמ םעד זיא סע סָאװ ןעסיוו רהיא טליוו
 ? טפַאשלעזעג

 ? טּפַאשלעזענ רעד ןיא ךילצינ ןעכַאמ וצ ךיז ױזַא יו ןעסיוו רהיא טליוו

 ? ריירט ירפ ןוא ןָאשקעטָארּפ טסייה סע סָאװ ןעסיוו רהיא טליוו

 ? סומזילַאיצָאס ןוא סומזִילַאטיּפַאק טסייה סע סָאװ ןעסיוו רהיא טליוו

 ,סקַאז .ש .א ןופ "?עימָאנָאקע עשיטילָאּפ יד , טזעל ןוא טפיוק ןַאד
 טרעוו ןוא עבַאגסױא-טכַארּפ ַא ןיא ןענעישרע זנוא ייב טצעי זיא עכלעוו
 ןופ זיירּפ ןעגיליב ?עשעּפס ַא וצ טפיוקרעפ

 .(.לאד 1 וירּפ רַאלנער) םנעס 40 זיולב
 (.ארטסקע טנעס 10 טסָאּפ ייב ךוב םעד ןעקיש ריפ דלעג-טסָאּפ)

 תםמעםהפש םטםו ופםזואס 09
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 ,עראהטמעמ ס'פראדנעלא
 ,יוואקראה רדנסכּלא ןופ 4

 עכַארּפש עשילגנע איד ןענרעלוצסיוא ךילדנירג ךוב רעכילצינ א ןיא

 25= .ןעטייז 600 ןופ ְךוּב א ==
 ,רַאלַאד 3 זיא ןעכַארּפש עללא ןיא זײרּפ רעניטכיר ןייז

 .רַאלָאד125 רונ שידיא ןיא

 איד ריפ טלעװ רעצנַאנ רעד ןיא טנעקרענא זיא ?עדָאהטעמ סיפרָאדנעלַא
 דיפ טונ ןוא טכייל רהעז זיא איז סאד ,ןעזיוועב טאה קיטקַארּפ איד לייוו ,עטסעֿפ
 .רערהעל א ןהָא ךַארּפש עשילגנע איד ןענרעלסיוא ריז ליוו סאוו ןעדעי

 69 עראהטעמ ס'פראדנעלא 0
 רערעי ןיא ,ןענָאיצקעל ןיא טלייהטעגנייא זיא ךַארּפש איד סאד ,טרַא אזַא ףיוא זיִא
 .ןלענער עשיטַאמַארנ ןוא ךערּפשענ ,רעטרעוװ ראפ ןעמוק זָאיצקעל

 חא ןעזעל ךיז ןענרעכ וצ גנולייהטבא ערעדנוזעב א טמוק ןענָאיצקעל איד רַאּפ
 טקראטשרעפ רהעמ ןעללָאז ןלענער עשיטַאמַארנ ןוא רעטרעוו איד םוא ,זעלעּפס
 רעקיטש זעבעגענ ןָאיצקעל רעדעי זופ עדנע םֵא ןערעװ ,ןעקנַאדעג איד זיא ןערעוו
 ןענייז ,ףָאטש-עזעל רעקיטש איד ןופ עצטעז איד .ןעצטעזרעביא םוצ ףאטשדעזעל
 גנילרעל רעד .ןטמוקענרָאּפ רעהירפ ןעּפייז סאוו ,רעטרעוו איד זופ טלעטשעגנעמאיוצ
 . .רעמונ א טנַארט ףאטש-עזעל קיטש עדעי .ןעצעזרעביא זענעק אייז טעװ

 איר טעטלאהטנע סאוו ,לעסילש א ,ףוב רעדנוזעב א טמוק ךוב-רהעל םוצ
 איד טימ טנעבייצטב :ענַיז ןעננוצעזרעביא איד .ץאז ןעדעי ןופ ננוצעזרעביא עניטכיר
 רעלליש רעד .ןענָאיצקעל איד אייב ףָאטש"עזעל רעקיטש איד איו זרטמונ עבלעז
 .ּמינ רעדָא ניטכיר זיא ננוצעזועביא ןייז בוא ןעמיטשבָא לעסילש ןעטימ ָאזכא ןעק

 ןיא טליהטעגנייא זיא ץדאהטעמ סי'פרארנעלא

 פג ,ןענאיצקעל 74 =
 ןערעוו ןלעגער איד .שיטקַארּפ רהעז זיא ,ןעזעל ךיז ןענרעל וצ גנולייחטבא איד

 -סיוא איד ןעבעגעג ןערעװ זענָאיצקעל איד ןיא .ךילטייד ןוא ךאפנייא טרעלקרע
 .ןעבאטשכוב עשידיא טימ טרָאװ שילגנע ןעדעי ןופ עכַארּפש

 שנַאנעלע ןּוא טַאמראפ ןעסיורגנ ןיא ןעטייז 000 רעביא טעטלַאהטנע ךוב סאד
 .ןערנובעג

 += .ראלארוק וירפ-ב
 אייב ךיוא איוו ,רעלדנעהכוב עלַא אייב ןעמוקעב וצ

 ןגקמממטיא 2021,158זא6
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61, = 

 . . .רוטארעמיל עשידיא
 עטלהעוועגסיוא עדנעגלאפ יד ןענעישרע טצעי זנוא ייּב ןענייז ןעמאנ ןעזעיד רעטנוא

  ןעטעָאּפ ןוא ןעטארעטיל עשידיא עטכעּב יד ןופ עקרעוו

 ,טירטס לאנאק 9 38

 10 ,ץרּפ .ל .י ,ץל רעד ,גנוּבײרשעּב-סנעּבעל ם'וניבא םהובא
 3 ,רָאטקעּפס .ט ,ּבייוו ןוא ןַאמ 3 ,גרעּבנעזאר .א

 5 ,טאטשלערע .ד ,רעלהאמ רעד 3 ,םבילע=םולש ,ריבג רענעמוקעגפיוא
 : א ,0 ,סעניירּב לעדנעמ 5 ,ץרּפ .ל .י ,ּביולג ,עגושט טגָאז ןעמ ןַא
 3 ,ץרּפ 7 ,תומולח ןוא ךעל'הש עמ 3 ,םיוּבנענאט ,א ,ידמו סרּפ ןיא ןעדיא
 5 ,ץרּפ .ל . ,ןיוה?לוד ןופ א השעמ 3 ץיוואניּבאר ל א ס'אלעּבאזיא
 3 ,ץרּפ .ל .י ,עפושמ 3 ,ץרּפ .ל .י ,טחוש ל'קיזייא
 3 ץרּפ .ל .י ,ןלטּב רענעגושמ | 5 ,ןהאזעניד ,י א סָאר) ןעידניא
 15 יי ,א ,ףָאזָאליפ רענעגושמ 5 ,ראטקעּפס .מ .סַאג ןיא ןוא ּבוטש ןיא
 3 ,ןיראג .ּב ,םירסומ יד 9 ,םיצנַאד ,מ ,ןאיצולאווער ןופ םָאוטש ןיא
 5 , ,ץרּפ .ל .י ,חלושמ רעד רוד) רוד רעיינ רעד ןוא רעטלא ועד

 3 ,רודגיבא ןּב ,רָאָאּפ עביילג ןייק טינ | 5 ,ןעדַאפדלָאג ,א ,(אּב רודו ךלוה

 5 ,גורפ .ש ,רעניּבַאר רעיינ 5 ,רָאטקעּפס .מ ,עקשוּפ לארשי-ץרא
 : ,ןיראג .ּב ,ךאבענ | 5 ,םכילע=םולש ,רעטַאעהט רעוועשטידראּב
 8 ,ץרפ ל .י ,הליענ ,ןעלעטָאה ןוא יאוומארט רעוועשטידיואּב

 5 ,ץרּפ .ל .י ,הטשנ יד 5 ,םכילע=םולש
 בע ,ןהָאזעניד .י ,(דנַאל סָאד) ןעטּפינע | 3 ,םבילע=םולש ,קילגנוא'נא ט-עשאּב
 טיפ ,םיוּבנענאט .א ,ךַאטַאק ןוא גנוטלעקרע | 5 ,ןהאזעגיד ,י ,(דנאל סָאד) לבּב
 יי "8 ה ,םכילע=םולש ,הצע' נַא 3 ,םכילע=םולש ,רָאטקָאד םייּב
 15 ,ץירּפ .ל .י ,עיױעָאּכ 3 ,ףאראּב .א ,רעלטעּב רעדנילּב

 ְֿפ ,ןעדַאפדלָאג ,א ,רוי עלעטבניּפ סָאד 3 ,ןיראג .ּב ,ריחי ןּב
 ֿפ ,ץרּפ .ל .י ,ףעירּב לעקעּפ ַא 5 ,ץרּפ ,ל ,י ,הפגמ תעשּב
 3 ,םבילע?םולש ,עלע /רעּפ 5 ,רָאטקעּפס 'מ ,עלערלאג
 בי ,ץרפ .ל .י  ,םישרוי ס'הערּפ 3 ,ןהָאזעניד .י ,רוּפּכ-םוי ס'עלעטיג

 5 ,םבילע?םולש ,וויזירּפ םינופ 5 ,םבילע=םולש ,עיזאנעמיג
 5 ,םּכילע=םולש ,דמלמ רעד לעשיפ טי ,טאטשלערע .ד ,ןעּבעל ןוא דזעג

 3 ,ץרפ .ל .י א רעטרעטשרעפ ַא | 3 ,ןעדאפרלָאג .א ,הגלפה רוד
 5 ;ץירפ ,ל ,אנכש רעטעפ רעד 3 ,ראטאב .ט 1 עד ךירנייה

 ,עזייר עטהומ רעד טימ יניּפ רעטעפ רעד 3 ,ץרּפ ,ל .י ,הלּכ תסנבה
 : ,םכילע םולש 2 ,םבילעםולש ,טעליּב רענשירגיוו ַא

 5 ױ עטפירש ם'לע ,קניירפ 3 ,קיטָאק .א ,ןעילַארטסיױא ןיא ןעשנעמ ערליוו
 6 . םיבטנענייפ 3 ,רע ?טַאק הט גיוט סָאו וצ 5 ,רָאטקעּפס ,ם ןופ רעדליּב ,טייל-סנעוו
 3 ,ץיווָאניּבַאר ש ,םירבק ייווצ |- 8 ,טאטשלערע .ד ,ארעוו
 3 ,רָאטקעּפסמ ,ןייוו ךאלסעפ ייווצ 3 ,ןירָאג ,ּב ,רעטַאעהט ןיא טהעג ערלעז

 8 רָאטקעּפס .מ ,עטנעהאנ ןוא עטייוו ןעשיווצ 5 ,ןהָאועניד .י ,(דנַאל סָאד) אניח
 3 ,טאטש לעדע ד ,רָאטקודנָאק ראק רעד 5 ,ץירּפ ,.ל .י ,םולח רעד
 10 | ץרפ ל י ,ךעל'השעמ עניילק ;{ 0 ,ץרּפ .ל .י ,ךעל'השעמ עשירי-ח
 5 ,ןילאטרעה ,אקירעמַא ןיא ןע-יא עשינעמור | 3 ,םכילע=םולש ,לעּפעט סָאד
 5 ,ץרפ קי ,רערליּב עוַײר 3 ,ץרפ ,ל .י ,טסימיססעּפ לעקנַאי
 = ץיפ לי לעטיירטש םָאד 3 ,רָאטקעּפס ,מ ,תורישע עשירוי
 3 ,רָאטקע: ם מ ,עקשיווייפ=םולש 3 ,רָאטקעּפס ,ט ,תחנ רעשידוי
 5 ,ןהָאועניד .י ,דרעפ ענייז טימ המלש ןשמש 3 ,עק'לא מחרי
 3 ,רָאטקעּפס ט ,החמש ס'לירעמש 3 ,ץרּפ .ל .י ,ענעדוי ַא ןופ םעּכ ַא
 5 ,רָאטקעּפס מ ,יסעּפ הרש | 3 ,םבילע?םולש ,רמועּב ג"ל
 5 ,רָאטקעּפס ט ,על'הרש | 8 ,ץיווָאקילעז .ג ,ףעירּב עשירַארעטיל

 א :רענעלרעפ יד ייב ךיוא יו רעלדנעהכוּב עלַא ייּב ןעמוקעּב וצ

 6 - אפטאק ננישילבנאפ ורביה : = = = *פ א
 8 קרָאידויג = |


